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I. WSTĘP 

Szanowni Mieszkańcy Gminy Małkinia Górna! 

Przedstawiam Państwu Raport o stanie Gminny Małkinia Górna za 

rok 2019. 
 

Obowiązek sporządzenia takiego raportu wynika z art. 28 aa 

ustawy o samorządzie gminnym. Na jego podstawie Wójt każdego roku 

przedstawia Radzie Gminy „Raport o stanie Gminy”, dając jednocześnie 

możliwość zainteresowanym mieszkańcom Gminy aktywnego udziału w 

dyskusji nad podejmowanymi kierunkami działań. Raport przedstawia stan Gminy Małkinia Górna w 

2019 roku. Jest źródłem informacji o naszej Gminie, które zostały zebrane od pracowników 

merytorycznych Urzędu Gminy, jednostek organizacyjnych i instytucji współuczestniczących w życiu 

Gminy. 

 Raport odnosi się do poziomu realizacji kluczowych dokumentów strategicznych  

i programów określających kierunki rozwoju Gminy. W dokumentach strategicznych określone są 

sposoby osiągania celów, wyznaczane głównie poprzez zrealizowane inwestycje czy poprzez działania 

podejmowane w różnych obszarach funkcjonowania Gminy. W opracowaniu pojawiają się odniesienia 

do lat poprzednich dzięki czemu będziecie mogli Państwo ocenić zachodzące w naszej Gminie 

procesy społeczne i  gospodarcze. Dane, które corocznie zawarte są w sprawozdaniach 

przedkładanych do publicznej wiadomości, w raporcie są poddane wnikliwej analizie i mają szerszy 

kontekst. Myślę, że zmiany jakie zaszły na przestrzeni ostatnich czterech lat są efektem pracy 

wykonanej na rzecz Gminy i jej mieszkańców. Praca Wójta Gminy oraz praca urzędników gminnych 

ma olbrzymi wpływ na to czy Gmina rozwija się i czy wzrasta komfort życia naszych mieszkańców. 

W roku 2019 wykonaliśmy dla Państwa  inwestycje gminne za 19 660 911,92 zł, co stanowi 90,51% 

planu i 28,92% udziału w wydatkach ogółem. To rekordowy rok. Było to możliwe dzięki temu, że 

pracownicy Urzędu Gminy przygotowali wiele projektów, na które pozyskaliśmy również 

dofinansowania zewnętrzne.  

Najbardziej cieszy fakt, że zrealizowaliśmy wiele zadań, na które mieszkańcy czekali 

kilkadziesiąt lub kilkanaście lat. Do takich należy dokończenie budowy wodociągów w 

miejscowościach: Borowe, Grądy, Poniatowo, Treblinka oraz Orło. Zbudowaliśmy ulicę Piaski i ulicę 

Lipową. Doprowadziliśmy do remontu drogi wojewódzkiej 694, skutecznie lobbując o zabezpieczenie 

na jej remont  ponad 19 000 000,00 zł środków z Województwa Mazowieckiego.  

Powstało nowe targowisko przy ulicy Kolejowej, powstał piękny parking w Prostyni. 

Doposażyliśmy OSP w Małkini Górnej w nowy wóz strażacki.  

Dobra współpraca z radnymi gminnymi, z partnerami samorządowymi i rządowymi 

zaowocowała wieloma ważnymi uchwałami czy porozumieniami, jak np. budowa drogi powiatowej w 

Prostyni i w Kiełczewie, do której gmina dokłada środki z budżetu gminy.  Bardzo ważnym głosem 
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jest głos Państwa, czyli mieszkańców. Wiem, że doceniacie to, co udało nam się zrealizować w 2019 r.  

Mój częsty kontakt z Wami  pozwolił dostrzec najważniejsze potrzeby i oczekiwania mieszkańców w 

sołectwach. Nie wszystkie udaje się zrealizować w takim tempie jak i ja, i Państwo byśmy  chcieli. 

Czynimy więc starania, aby wieloletnie zaniedbania w wielu obszarach funkcjonowania naszej Gminy 

zminimalizować.  

 Samorząd to nie Urząd Gminy! 

Samorząd to mieszkańcy, którzy od urzędu oczekują najlepszego poziomu usług publicznych.  Na 

komfort naszego życia w gminie składa się wiele elementów, do tych najważniejszych należą: 

1) zapewnienie uzdatnionej wody dla wszystkich mieszkańców, dlatego realizujemy małe 

projekty wodociągowe, 

2) budowa kanalizacji, na którą potrzebne są wielomilionowe nakłady, ale w 2019 roku nie były 

organizowane nabory konkursowe dla samorządów, 

3) nabory konkursowe na drogi czy na obiekty użyteczności publicznej i tu nasza gmina 

poradziła sobie całkiem dobrze zdobywając różne dofinansowania.  

Największym jednak determinantem są pieniądze, które usilnie pozyskujemy  

z programów rządowych i unijnych.  

W roku 2019 musieliśmy niestety zwiększyć opłaty za odbiór odpadów komunalnych oraz 

dołożyć ze środków gminnych 4 464 751,30 zł  do oświaty, bo rządowej subwencji nie wystarcza. 

Potrzebne są tu zdecydowane działania rządu, zmiana zasad subwencjonowania oświaty i 

wprowadzanie mądrych rozwiązań prawnych, o co należy zabiegać.  

 Rok 2019 to rok, w którym ze względu na prowadzone w Gminie inwestycje, np. remont ul. 

Nurskiej, remont PKP wystąpiły różne utrudnienia dla mieszkańców. Staraliśmy się zawsze szybko 

reagować aby je minimalizować. Inwestycje zewnętrzne wymagały od urzędników większego niż 

dotychczas zaangażowania i w roku 2019 mieli oni znacznie więcej pracy niż kiedykolwiek.  

Gdy prowadzi się w Gminie tak wiele inwestycji najpierw trzeba przejść etap utrudnień aby w 

konsekwencji cieszyć się tym co wspólnie udało się nam osiągnąć.  

Zachęcam Państwa do zapoznania się z raportem. 
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II. INFORMACJA OGÓLNE 

 

A. Ogólna charakterystyka gminy 
Gmina Małkinia Górna jest położona w wschodniej części województwa mazowieckiego w odległości 

90 kilometrów od stolicy polski oraz siedziby władz wojewódzkich. Jest jedną z dziesięciu jednostek 

samorządu terytorialnego powiatu ostrowskiego. Gmina graniczy z 3 gminami powiatu ostrowskiego: 

Ostrów Mazowiecka, Brok i Zaręby Kościelne oraz 3 Gminami powiatu sokołowskiego: Sadowne, 

Kosów Lacki i Ceranów. Gminę dzieli rzeka Bug której dopływy Broczysko (Brok), Treblinka i 

Wielącz określają część jej granic. Rzeka Bug i jej dopływy są atutem przyrodniczym gminy. Trasa 

przepływu rzeki Bug jest zmienna ukształtowana przez siły przyrody. Na mapie Królestwa Polskiego 

Zakole rzeki Bug płynęło w okolicy Treblinki i Prostyni. 

 

Źródło: mappa_krolestwa_polskiego-014_woj_płockie_east_PBC 

 

Budowa kolei Warszawsko Petersburskiej oddanej do użytku w 1862 roku oraz odcinka linii 

kolejowej Małkinia Sokołów Podlaski spowodowała że na Bugu powstały dwa sztuczne uregulowania 

koryta. Ulega likwidacji zakole rzeki płynące pod Prostynią tworzą się na nim łęgi podmokłe łąki 

porastające krzewami. Pomimo regulacji wałami odcinka rzeki od Zawist Nadbużnych do linii 

kolejowej Małkinia Górna Sokołów Podlaski, powstaje prawostronne burzysko prawdopodobnie na 

skutek rozerwania prawostronnego obwałowania rzeki wykonanego jeszcze w okresie zaboru 

rosyjskiego. Uregulowanie rzeki Bug poprzez obwałowanie koryta funkcjonowało do pierwszej 50 

letniej wody. 
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Źródło: Karte des westlichen Rusland k. 31 Brok 

 

Położenie nadbużańskie to sieć Natura 2000, Dolina Dolnego Bugu i Ostoja Nadbużańska, 

która cechuje się występowaniem nadrzecznych lasów o naturalnym charakterze i wilgotnych 

zbiorowisk łąkowych. Obszar ten charakteryzuje się, ekstensywnie użytkowanymi pastwiskami, 

licznymi piaszczystymi wydmami porośniętymi wierzbowymi i topolowymi łęgami nadrzecznymi. 

Średnia wysokość terenu gminy wynosi 110-120 m n. p. m. Najwyższy punkt w części północnej 

znajduje się na terenie wału krawędzi ostrowskiej w okolicy miejscowości Żachy Pawły i położony 

jest na wysokości 128,4 m n.p.m. W części południowej gminy najwyższy punkt znajduje się na jej 

południowo-wschodnim krańcu w sołectwie Poniatowo i położony jest na wysokości 137,2 m n.p.m. 

Najniżej położony punkt gminy Małkinia Górna zlokalizowany jest w okolicach miejscowości 

Kiełczew, w dolinie rzeki Bug, na wysokości ok. 97 m n.p.m. Zróżnicowanie wysokości terenu w 

obrębie gminy wynosi 40 m. Wyjątkowe walory krajobrazowe nie wykluczają charakteru rolniczo-

przemysłowego gminy. W Małkini Górnej zlokalizowane są ważne węzły komunikacyjne kolejowy 

oraz drogowy. Gmina posiada połączenie kolejowe zelektryfikowaną linią kolejową relacji Warszawa 

Białystok. Na linii tej wykonywana jest obecnie przebudowa. W Małkini Górnej ma miejsce 

skrzyżowanie dróg wojewódzkich nr 627 z mostem przez rzekę Bug i nr 694 Siedzibą władz 

administracyjnych gminy jest miejscowość Małkinia Górna mająca status jednej z największych wsi w 

Polsce licząca około 6000 mieszkańców. Na terenie gminy położonych jest 29 sołectw. Powierzchnia 

administracyjna gminy wynosi 13 431 ha i stanowi 11% powierzchni powiatu ostrowskiego. W skład 

powierzchni gminy wchodzą: użytki rolne – 8192 ha, grunty leśne 3934 ha, grunty pod wodami 355 
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ha, grunty zabudowane 826 ha, nieużytki 118 ha, tereny pozostałe 6 ha. Gmina Małkinia Górna jest 

ważnym ośrodkiem edukacyjnym na poziomie szkół podstawowych oraz szkół średnich. 

 

B. Demografia 

 

Na koniec 2019 roku w gminie Małkinia Górna zameldowanych było 11.782 osoby co stanowi 

16% liczby mieszkańców powiatu ostrowskiego. 

Poniższe tabele prezentują szczegółowe dane dotyczące sytuacji demograficznej gminy 

Małkinia Górna. 

Demografia gminy Małkinia Górna stan na dzień 31.12.2019 roku 

Rok Liczba 

mieszkańców 

Liczba 

urodzeń 

Liczba 

zgonów 

Liczba osób 

w wieku przed- 

produkcyjnym 

Liczba osób 

w wieku 

produkcyjny. m 

 

Liczba osób 

w wieku 

poprodukcyjnym 

 

2019 11.782 121 105 2.186 7.620 1.976 

 

Zameldowania na pobyt stały w 2019 roku 

Liczba dzieci urodzonych i 

zameldowanych na terenie 

gminy 

Liczba osób zameldowanych 

z poza terenu gminy 

Liczba osób, które zmieniły miejsce 

zameldowania na terenie gminy 

121 118 69 

RAZEM: 308 

 

 

Wymeldowania z pobytu stałego w 2019 roku 

Liczba osób wymeldowanych Liczba osób zmarłych 

45 105 

RAZEM: 150 
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Statystyka ludności wg płci na koniec 2019 roku (pobyt stały i pobyt czasowy) 

Wiek Mężczyźni Kobiety Ogółem 

0-2 123 121 244 

3 59 65 124 

4-5 107 101 208 

6 67 47 114 

7 75 60 135 

8-12 338 326 664 

13-15 189 176 365 

16-17 122 118 240 

18 55 66 121 

19-65 3.960 3.785 7.745 

>65 707 1.115 1.822 

Ogółem 5.802 5.980 11.782 

 

 

 

Statystyka ludności wg płci na koniec 2019 roku (pobyt stały i pobyt czasowy) 

Wiek Mężczyźni Kobiety Ogółem 

0-2 123 121 244 

3 59 65 124 

4-5 107 101 208 

6 67 47 114 

7 75 60 135 

8-12 338 326 664 

13-15 189 176 365 

16-17 122 118 240 

18 55 66 121 

19-65 3.960 3.785 7.745 

>65 707 1.115 1.822 

Ogółem 5.802 5.980 11.782 
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Statystyka ludności wg płci na koniec 2019 roku (pobyt stały) 

Wiek Mężczyźni Kobiety Ogółem 

0-2 123 121 244 

3 57 63 120 

4-5 107 98 205 

6 67 46 113 

7 74 58 132 

8-12 332 323 655 

13-15 183 175 358 

16-17 119 115 234 

18 54 64 118 

19-65 3.867 3.854 7.721 

>65 695 1.108 1.803 

Ogółem 5.678 6.025 11.703 

 

 

Statystyka ludności wg płci na koniec 2019 roku (pobyt czasowy) 

Wiek Mężczyźni Kobiety Ogółem 

0-2 0 0 0 

3 2 2 4 

4-5 0 3 3 

6 0 1 1 

7 1 2 3 

8-12 6 3 9 

13-15 6 1 7 

16-17 3 3 6 

18 1 2 3 

19-65 10 14 24 

>65 12 7 19 

Ogółem 41 38 79 
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III. INFORMACJE FINANSOWE 

 

A. Stan finansów gminy 

Podstawowe wskaźniki finansowe : udział dochodów własnych w dochodach ogółem; udział 

wydatków majątkowych w wydatkach ogółem; 

 

A Stan finansów gminy 2017 2018 2019 

1 Dochody Gminy ogółem 46 904 894,50 zł 49 698 679,02 zł 58 995 892,68 zł 

1.1 Dochody własne Gminy 9 639 916,91 zł 9 655 149,80 zł 10 505 361,56 zł 

1.2 

Udział dochodów własnych w 

dochodach ogółem 20,55% 19,43% 17,81% 

2 Wydatki Gminy ogółem 51 455 272,51 zł 56 119 880,05 zł 67 984 320,17 zł 

2.1 Wydatki majątkowe 9 386 659,71 zł 12 457 146,06 zł 19 660 911,92 zł 

2.2 

Udział wydatków majątkowych w 

wydatkach ogółem 18,24% 22,20% 28,92% 

 

Zaplanowane dochody budżetu gminy na 2019 rok w kwocie 60 150 108,13zł wykonano w 

98,08% tj. 58 995 892,68zł. Dochody bieżące wykonano w 96,95% tj. 53 285 690,60zł. Dochody 

majątkowe wykonano w 110,01%. 

Zaplanowane na 2019 rok wydatki w kwocie 72 490 134,55zł wykonano w 93,78% tj. w 

kwocie 67 984 320,17zł. Wydatki bieżące wykonano w 95,19% tj. w kwocie 48 323 408,25zł, 

natomiast wydatki majątkowe wykonano w 90,51% w kwocie 19 660 911,92zł. 

 

B. Wykonanie budżetu gminy 
 

B Wykonanie budżetu gminy 2017 2018 2019 

I 
Wykonanie dochodów ogółem 

Gminy 
46 904 894,50 zł 49 698 679,02 zł 58 995 892,68 zł 

 Dochód na 1 mieszkańca 3 934,31 zł 4 207,47 zł 5 007,29 zł 

1 Dochody bieżące 46 052 953,60 zł 47 652 191,95 zł 53 285 690,60 zł 

 Dochód bieżący na 1 mieszkańca 3 862,85 zł 4 034,22 zł 4 522,64 zł 

1.1 Udział w PIT 7 181 187,00 zł 8 362 428,00 zł 9 527 653,00 zł 
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 Udział w PIT na 1 mieszkańca 602,35 zł 707,96 zł 808,66 zł 

1.2 Udział w CIT 165 309,92 zł 219 501,73 zł 373 345,45 zł 

 Udział w CIT na 1 mieszkańca 13,87 zł 18,58 zł 31,69 zł 

1.3 Podatek od nieruchomości 5 968 225,60 zł 5 901 352,10 zł 6 314 547,70 zł 

 
Podatek od nieruchomości  

na 1 mieszkańca 
500,61 zł 499,61 zł 535,95 zł 

1.4 Podatek rolny 147 436,82 zł 149 713,68 zł 158 106,40 zł 

 Podatek rolny na 1 mieszkańca 12,37 zł 12,67 zł 13,42 zł 

1.5 Subwencje 14 233 541,00 zł 14 014 326,00 zł 15 616 951,00 zł 

 Kwota subwencji na 1 mieszkańca 1 193,89 zł 1 186,45 zł 1 325,49 zł 

1.6 Dotacje 14 866 468,67 zł 15 423 135,32 zł 17 416 001,15 zł 

 
Kwota dotacji bieżącej 

na 1 mieszkańca 
1 246,98 zł 1 305,72 zł 1 478,19 zł 

1.6. 1 
w tym: dotacje ze środków 

unijnych 
0,00 zł 534 614,71 zł 798 408,77 zł 

 
Kwota dotacji unijnej na zad. 

bieżące na 1 mieszkańca 
0,00 zł 45,26 zł 67,77 zł 

2 Dochody majątkowe 851 940,90 zł 2 046 487,07 zł 5 710 202,08 zł 

 
Dochód majątkowy  

na 1 mieszkańca 
71,46 zł 173,25 zł 484,65 zł 

2.1 Dotacje na inwestycje 818 471,00 zł 2 024 138,17 zł 5 556 580,52 zł 

 
Kwota dotacji inwestycyjnej  

na 1 mieszkańca 
68,65 zł 171,36 zł 471,62 zł 

2.1. 1 
w tym: Dotacje na inwestycje ze 

środków unijnych 
459 344,00 zł 1 227 615,28 zł 3 201 851,13 zł 

 
Kwota dotacji unijnej 

inwestycyjnej na 1 mieszkańca 
38,53 zł 103,93 zł 271,76 zł 

2.2 Sprzedaż majątku 18 273,00 zł 7 152,00 zł 73 000,00 zł 

 Kwota sprzedaży majątku 1,53 zł 0,61 zł 6,20 zł 
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na 1 mieszkańca 

 Wykonanie wydatków 2017 2018 2019 

II Ogółem 51 455 272,51 zł 56 119 880,05 zł 67 984 320,17 zł 

 
Wydatki przypadające  

na 1 mieszkańca 
4 315,99 zł 4 751,09 zł 5 770,19 zł 

1 Wydatki bieżące 42 068 612,80 zł 43 662 733,99 zł 48 323 408,25 zł 

 
Kwota wydatków bieżących  

na 1 mieszkańca 
3 528,65 zł 3 696,47 zł 4 101,46 zł 

1.1 
wydatki na wynagrodzenia  

i pochodne 
17 507 005,99 zł 18 483 461,86 zł 20 103 140,28 zł 

 
Kwota wynagrodzeń i pochodnych 

przypadająca 1 mieszkańca 
1 468,46 zł 1 564,80 zł 1 706,17 zł 

1.2 wydatki na administrację publiczną 4 392 080,12 zł 4 308 958,73 zł 4 702 832,72 zł 

 
Kwota wydatków na administrację 

przypadająca na 1 mieszkańca 
368,40 zł 364,80 zł 399,15 zł 

1.3 

Wydatki bieżące na zadania 

realizowane przy udziale środków 

unijnych 

102 935,86 zł 167 711,56 zł 606 949,46 zł 

 

Kwota wydatków na bieżące 

zadania unijne realizowane przy 

udziale środków unijnych  

na 1 mieszkańca 

8,63 zł 14,20 zł 51,52 zł 

1.4 Wydatki na obsługę długu 356 047,08 zł 399 069,48 zł 561 000,00 zł 

 
Wydatki na obsługę długu  

na 1 mieszkańca 
29,86 zł 32,85 zł 47,62 zł 

2.2 Wydatki majątkowe 9 386 659,71 zł 12 457 146,06 zł 19 660 911,92 zł 

 
Wydatki majątkowe  

na 1 mieszkańca 
787,34 zł 1 054,62 zł 1 668,72 zł 

 

 

W 2019 roku zaciągnięto kredyty w kwocie 12 000 000,00 zł. i 300 672,00 zł pożyczki. Wolne 

środki z lat ubiegłych wyniosły 733 801,45 zł. Spłacono kredyty i pożyczki w wysokości 1 655 908,00 
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zł. Stan kredytów i pożyczek długoterminowych na koniec 2019 r. wynosi 

29 719 505,50 zł. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach 

publicznych na koniec 2019 roku wyniosły 2 147 627,18 zł (środki te mogą zostać wykorzystane przy 

realizacji budżetu w 2020 roku). 

 

Gmina Małkinia Górna spłaca następujące kredyty: 

L.p. 

Kredytodawca, Pożyczkodawca, 

UMOWA 

Kwota 

zaciągniętego 

kredytu 

Kwota spłacona 

stan na  

31.12.2019r 

Pozostało do 

spłaty stan na 

31.12.2019r 

1 BS Małkinia 001/09/327 z 06.11.2009r 1 500 000,00 971 980,00 528 020,00 

2 BS Małkinia 001/09/381 z 16.12.2009r 1 449 882,73 977 922,73 471 960,00 

3 

BOŚ 866/06/2010/1157/F/INW z 

18.06.2010r 1 104 309,45 996 309,45 108 000,00 

4 BS Małkinia 001/10/349 z 07.10.2010r 486 666,00 446 110,50 40 555,50 

5 PKO SA 44/2011 z 02.08.2011r 700 000,00 352 000,00 348 000,00 

6 PKO SA 43/2011 z 02.08.2011r 940 000,00 705 000,00 235 000,00 

7 BS Małkinia 001/11/235 z 30.08.2011r 1 687 625,85 843 817,85 843 808,00 

8 

BOŚ 15/12/2011/1287/F/INW/EKO z 

02.12.2011r 1 231 347,00 595 165,00 636 182,00 

9 BS Małkinia 001/12/160 z 10.07.2012r 1 825 905,91 852 081,91 973 824,00 

10 BS Małkinia 001/12/254 z 16.10.2012r 720 000,00 400 000,00 320 000,00 

11 BS Małkinia 001/13/369 z 17.12.2013r 658 224,00 50 000,00 608 224,00 

12 BS Małkinia 001/15/308 z 03.12.2015r  500 000,00 120 000,00 380 000,00 

13 

BS Biała Rawska 78/2017/JST/OBR z 

07.11.2017r 3 000 000,00 180 000,00 2 820 000,00 

14 

BS Ziemi Łowickiej 12/55/18 z 

10.05.2018r  5 000 000,00 0,00 5 000 000,00 

15 BS Małkinia 001/18/227 z 20.12.2018r 4 000 000,00 0,00 4 000 000,00 

16 BS Małkinia 001/19/187 z 16.09.2019r 7 000 000,00 0,00 7 000 000,00 

17 BS Małkinia 001/19/187 z 16.09.2019r 5 000 000,00 0,00 5 000 000,00 

18 WFOŚIGW 0181/10/OZ/P z 22.11.2010r 1 000 000,00 894 740,00 105 260,00 
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19 WFOŚIGW 0030/19/OA/P z 21.08.2019r 300 672,00 0,00 300 672,00 

  Suma zadłużenia 38 104 632,94 8 385 127,44 29 719 505,50 

 

 

C. Wykonanie wydatków inwestycyjnych/majątkowych 
 

W 2019 roku zaplanowano następujące zadania inwestycyjne finansowane z udziałem środków 

unijnych i krajowych. 

- „Budowa infrastruktury wodno – kanalizacyjnej w gminie Małkinia Górna” o wartości 

2 320 000,00zł, 

- „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na ul. 15 sierpnia i 11-go listopada w Małkini Górnej” 

o wartości 621 901,00zł, 

- „Wodociągowanie południowej części gminy – budowa wodociągu w miejscowościach Poniatowo, 

Grądy” o wartości 1 313 300,00zł, 

- „Wodociągowanie północnej części gminy – budowa sieci: Orło, Niegowiec, Daniłowo Parcele,   

Daniłówka Druga” o wartości 2 527 054,00zł, 

- „Budowa drogi gminnej w miejscowości Klukowo” o wartości 1 034 745,00zł, 

- „Budowa ulicy Piaski i ulicy Lipowej w Małkini Górnej w raz z odwodnieniem i przebudową sieci 

wodociągowej” o wartości 2 536 217,07zł, 

- „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej” o wartości 2 039 641,00zł, 

- „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w 

zakresie e-administracji i geoinformacji” o wartości 25 329,48zł, 

-„Zwiększenie możliwości operacyjnych jednostki OSP Małkinia Górna poprzez zakup łodzi 

aluminiowej wraz z przyczepą transportową i samochodem operacyjnym” o wartości 150 000,00zł, 

-„Dofinansowanie zakupu średniego samochodu pożarniczego dla OSP Małkinia Górna” o wartości 

398 700,00zł wartość pojazdu pożarniczego 848 700,00. 

-„Zagospodarowanie terenu wokół Bazyliki Mniejszej w Prostyni” o wartości 781 000,00zł, 

- „Budowa targowiska gminnego” o wartości 2 003 462,00zł, 

-„Utworzenie Gminno-Parafialnego Centrum Kultury w Małkini Górnej” o wartości 510 000,00zł. 
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Łączna wartość zadań zaplanowanych w uchwale budżetowej do realizacji to 21 722 466,84zł. 

Realizację inwestycji w 2019 roku prezentuje poniższa tabela. 

 

Realizacja wydatków inwestycyjnych zaplanowanych na 2019 rok 

Treść Plan 
Wykonanie w 

2019 roku 

% 

wykonania 

Rolnictwo i łowiectwo 7 197 715,00 6 797 901,17 94,45 

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 7 197 715,00 6 797 901,17 94,45 

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 7 197 715,00 6 797 901,17 94,45 

Budowa infrastruktury wodno- kanalizacyjnej w 

gminie Małkinia Górna 
2 320 000,00 2 246 114,36 92,31 

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na ul. 

15 sierpnia i 11-go listopada w Małkini Górnej 
621 901,00 525 808,35 84,55 

Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w 

m. Rostki Wielkie - Kępina 
182 260,00 182 259,80 100,00 

Modernizacja SUW oraz wymiana sieci 

wodociągowej w Rostkach Wielkich 
109 000,00 0,00 0,00 

Modernizacja SUW w Małkini Górnej 60 000,00 48 000,00 80,00 

Wodociągowanie Gminy Małkinia Górna 20 000,00 15 400,00 100,00 

Wodociągowanie południowej części gminy - 

budowa wodociągu w miejscowościach 

Poniatowo, Grądy 

1 313 300,00 1 313 265,29 100,00 

Wodociągowanie północnej części gminy – 

budowa sieci: Orło, Niegowiec, Daniłowo Parcele, 

Daniłówka Druga 

2 527 054,00 2 527 053,37 100,00 

Wodociągowanie południowej części gminy-

budowa SUW w Złotkach 
40 000,00 40 000,00 100,00 

Wykonanie przyłącza wodociągowego w świetlicy 

w miejscowości Poniatowo – Fundusz Sołecki 
4 200,00 0,00 0,00 

Transport i łączność 4 884 597,07 4 285 193,08 87,73 

Drogi publiczne powiatowe 150 000,00 0,00 0,00 
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Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną 

między jednostkami samorządu terytorialnego n 

dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i 

zakupów inwestycyjnych 

150 000,00 0,00 0,00 

Dofinansowanie „Budowy ciągu pieszo-

rowerowego przy drodze powiatowej nr 2653W 

Zawisty Podleśne -Kańkowo” 

150 000,00 0,00 0,00 

Drogi publiczne gminne 4 667 597,07 4 232 012,08 90,67 

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 4 667 597,07 4 232 012,08 90,67 

Budowa drogi gminnej w m. Daniłowo Parcele 9 840,00 9 840,00 100,00 

Budowa drogi gminnej w miejscowości Klukowo 1 034 745,00 1 034 744,77 100,00 

Budowa drogi gminnej w miejscowości Treblinka 142 005,00 0,00 0,00 

Budowa ulicy Folwarcznej w Kiełczewie 40 000,00 0,00 0,00 

Budowa ulicy Piaski i ulicy Lipowej w Małkini 

Górnej wraz z odwodnieniem i przebudową sieci 

wodociągowej 

2 536 217,07 2 357 220,91 92,94 

Opracowanie dokumentacji dot. drogi gminnej w 

Małkini Górnej relacji ul. Kościelna - Ostrowska 

(przy cmentarzu) 

3 000,00 0,00 0,00 

Opracowanie dokumentacji dot. przebudowy ulicy 

Sobieskiego w Małkini Górnej 
900,00 900,00 100,00 

Opracowanie projektu ulicy Leśnej i Wesołej w 

Kiełczewie z udziałem funduszu sołeckiego 
28 890,00 0,00 0,00 

Przebudowa drogi gminnej ul. Piaski w Małkini 

Górnej 
672 000,00 629 306,40 93,65 

Przebudowa i odwodnienie ulicy Przedszkolnej w 

Małkni Górnej 
200 000,00 200 000,00 100,00 

Pozostała działalność 67 000,00 53 181,00 79,37 

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 67 000,00 53 181,00 79,37 

Budowa utwardzonego pobocza drogi wiejskiej w 

Małkini Dolnej w ramach MIAS Mazowsze 2019 
20 000,00 20 000,00 100,00 

Przebudowa chodnika przy ul. Cichej w Małkini 10 000,00 10 000,00 100,00 
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Górnej z udziałem funduszu sołeckiego sołectwa 

Małkinia Górna III 

Utwardzenie pobocza drogi wiejskiej w Małkini 

Dolnej z udziałem funduszu sołeckiego 
29 000,00 15 181,00 52,35 

Wykonanie projektu budowy chodnika na ul. 

Konopnickiej z udziałem funduszu sołeckiego 

sołectwa Małkinia Górna V 

8 000,00 8 000,00 100,00 

Gospodarka mieszkaniowa 3 665 195,00 3 330 853,62 90,88 

Gospodarka gruntami i nieruchomościami 3 665 195,00 3 330 853,62 90,88 

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 013 554,00 1 011 088,62 99,76 

Budowa mieszkań komunalnych w Gminie 

Małkinia Górna - obsługa postepowania o wybór 

partnera prywatnego 

139 200,00 136 850,00 98,31 

Remont budynku Ośrodka Zdrowia w Prostyni 220 000,00 220 000,00 100,00 

Remont budynku po byłej zlewni mleka w Prostyni 

z udziałem funduszu sołeckiego 
15 000,00 14 927,39 99,52 

Termomodernizacja budynków użyteczności 

publicznej 
138 354,00 138 354,00 100,00 

Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w 

Małkini Górnej 
10 000,00 9 957,23 99,57 

Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w 

Prostyni 
491 000,00 491 000,00 100,00 

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 283 700,00 1 283 700,00 100,00 

Termomodernizacja budynków użyteczności 

publicznej 
1 283 700,00 1 283 700,00 100,00 

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 755 941,00 755 941,00 100,00 

Termomodernizacja budynków użyteczności 

publicznej 
755 941,00 755 941,00 100,00 

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 

budżetowych 
600 000,00 280 124,00 46,69 

Wykup gruntów 600 000,00 280 124,00 46,69 
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Działalność usługowa 25 329,48 0,00 0,00 

Pozostała działalność 25 329,48 0,00 0,00 

Dotacje celowe przekazane do samorządu 

województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 

realizowane na podstawie porozumień (umów) 

między jednostkami samorządu terytorialnego 

25 329,48 0,00 0,00 

Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza 

dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w 

zakresie e-administracji i geoinformacji 

25 329,48 0,00 0,00 

Administracja publiczna 178 500,00 175 499,99 98,32 

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 178 500,00 175 499,99 98,32 

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3 000,00 0,00 0,00 

Zmiana sposobu ogrzewania Urzędu Gminy w 

Małkini Górnej 
3 000,00 0,00 0,00 

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 

budżetowych 
175 500,00 175 499,99 100,00 

Zakup samochodu osobowego 144 500,00 144 499,99 100,00 

Zakup systemu konferencyjnego z obsługą 

głosowań Deputy 
31 000,00 31 000,00 100,00 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 

przeciwpożarowa 
597 927,40 597 847,00 99,99 

Komendy wojewódzkie Policji 10 000,00 10 000,00 100,00 

Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 

na finansowanie lub dofinansowanie zadań 

inwestycyjnych 

10 000,00 10 000,00 100,00 

Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego 

dla potrzeb Komisariatu Policji w Małkini Górnej 
10 000,00 10 000,00 100,00 

Ochotnicze straże pożarne 587 927,40 587 847,00 99,99 

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 189 227,40 189 147,00 99,96 

Dofinansowanie remontu budynku OSP Małkinia 

Górna z funduszu sołectwa Małkinia Górna I 
39 227,40 39 210,00 99,96 
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Zwiększenie możliwości operacyjnych jednostki 

OSP Małkinia Górna poprzez zakup łodzi 

aluminiowej wraz z przyczepą transportową i 

samochodem operacyjnym 

150 000,00 149 937,00 99,96 

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub 

dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i 

zakupów inwestycyjnych jednostek nie 

zaliczanych do sektora finansów publicznych 

398 700,00 398 700,00 100,00 

Dofinansowanie zakupu średniego samochodu 

pożarniczego dla OSP Małkinia Górna 
398 700,00 398 700,00 100,00 

Oświata i wychowanie 95 021,11 80 764,27 85,00 

Szkoły podstawowe 95 021,11 80 764,27 85,00 

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 95 021,11 80 764,27 85,00 

Budowa zaplecza przy Szkole Podstawowej w 

Glinie 
10 000,00 0,00 0,00 

Remont dachu na budynku Szkoły Podstawowej w 

Glinie z udziałem funduszu sołeckiego 
85 021,11 80 764,27 94,99 

Pomoc społeczna 535 500,00 505 511,66 94,40 

Pozostała działalność 535 500,00 505 511,66 94,40 

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 525 100,00 495 111,66 94,29 

Program „SENIOR+” 525 100,00 495 111,66 94,29 

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 

budżetowych 
8 765,12 8 765,12 100,00 

Projekt „Szersze horyzonty” 8 765,12 8 765,12 100,00 

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 

budżetowych 
1 634,88 1 634,88 100,00 

Projekt „Szersze horyzonty” 1 634,88 1 634,88 100,00 

Rodzina 16 021,00 16 020,75 100,00 

Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 16 021,00 16 020,75 100,00 

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 16 021,00 16 020,75 100,00 
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Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad 

dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+" 
16 021,00 16 020,75 100,00 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3 937 775,48 3 842 486,72 97,58 

Oświetlenie ulic, placów i dróg 291 663,48 241 285,92 82,73 

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 291 663,48 241 285,92 82,73 

Budowa oświetlenia na ulicy Jaśminowej w 

Zawistach Nadbużnych z udziałem funduszu 

sołeckiego 

20 663,48 14 850,00 71,87 

Montaż oświetlenia ledowego w Sołectwie 

Małkinia Górna V w ramach MIAS Mazowsze 

2019 

20 000,00 19 800,00 99,00 

Poprawa efektywności energetycznej – 

modernizacja oświetlenia ulicznego 
240 000,00 195 635,92 81,51 

Zakup i montaż lamp ledowych przy ul. Kolejowej 

w Małkini Górnej z udziałem funduszu sołeckiego 

sołectwa Małkinia Górna II 

11 000,00 11 000,00 100,00 

Pozostała działalność 3 648 112,00 3 601 200,80 98,71 

Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów 600 000,00 600 000,00 100,00 

Objęcie udziałów w ZGKiM Sp. z o.o. w Małkini 

Górnej 
600 000,00 600 000,00 100,00 

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 044 650,00 1 001 643,30 95,88 

Budowa parkingu przy cmentarzu w Małkini 

Górnej 
43 300,00 5 535,00 12,78 

Budowa placu manewrowego w raz z parkingiem 

dla samochodów w Małkini Górnej 
130 350,00 130 350,00 100,00 

Doposażenie placu zabaw i siłowni w Rostkach 

Wielkich w ramach MIAS Mazowsze 2019 
20 000,00 19 917,35 99,59 

Zagospodarowanie Centrum Małkini Górnej 30 000,00 28 131,77 93,77 

Zagospodarowanie terenu wokół Bazyliki 

Mniejszej w Prostyni 
781 000,00 780 999,68 100,00 

Zagospodarowanie terenu wokół Klubu „Senior+” 

w Prostyni w ramach MIAS Mazowsze 2019 
20 000,00 16 835,50 84,18 
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Zagospodarowanie terenu wokół Stadionu 

Gminnego w Małkini Górnej w ramach MIAS 

Mazowsze 2019 

20 000,00 19 874,00 99,37 

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 998 462,00 998 462,00 100,00 

Budowa targowiska gminnego 998 462,00 998 462,00 100,00 

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 005 000,00 1 001 095,50 99,61 

Budowa targowiska gminnego 1 005 000,00 1 001 095,50 99,61 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 598 885,30 28 833,66 4,81 

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 39 885,30 9 835,08 24,66 

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 39 885,30 9 835,08 24,66 

Budowa świetlicy wiejskiej w Podgórzu Gazdy z 

udziałem funduszu sołeckiego 
9 885,30 9 835,08 99,49 

Odnowa wsi Sumiężne – modernizacja świetlicy w 

Sumiężnem 
30 000,00 0,00 0,00 

Centra kultury i sztuki 510 000,00 0,00 0,00 

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 500 000,00 0,00 0,00 

Utworzenie Gminno-Parafialnego Centrum 

Kultury w Małkini Górnej 
500 000,00 0,00 0,00 

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 10 000,00 0,00 0,00 

Utworzenie Gminno-Parafialnego Centrum 

Kultury w Małkini Górnej 
10 000,00 0,00 0,00 

Pozostała działalność 49 000,00 18 998,58 38,77 

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 49 000,00 18 998,58 38,77 

Dofinansowanie remontu budynku byłej szkoły w 

Daniłowie z funduszu sołeckiego wsi Daniłówka 

Pierwsza 

9 000,00 8 998,58 99,98 

Odnowa wsi Daniłowo - modernizacja budynku i 

zagospodarowanie terenu wokół byłej szkoły w 

Daniłowie 

30 000,00 0,00 0,00 
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Ogrodzenie terenu byłej szkoły w Daniłowie z 

udziałem funduszu sołeckiego 
10 000,00 10 000,00 100,00 

Razem: 21 722 466,84 19 660 911,92 90,51 

 

Realizacja zadań inwestycyjnych w 2019 roku 

 

1. Budowa drogi gminnej w miejscowości Treblinka - wartość zadania 138 314,99 zł brutto  

Początek przebudowywanego odcinka drogi gminnej przyjęto w roboczym km 0+000 

na krawędzi jezdni asfaltowej drogi wojewódzką Nr 627, koniec zaś w km 0+133 w miejscu 

rozpoczęcia drogi o nawierzchni asfaltowej. 

Istniejąca droga gminna stanowi dojazd do miejscowości Treblinka. 

Na całym odcinku istniejąca droga gminna posiada jezdnię o nawierzchni żwirowej 

o szerokości zmiennej od 5,0 m do około 5,5 m w stanie dobrym. Droga posiada z obu stron 

pobocza gruntowe. Droga przebiega w lekkim nasypie. Wody opadowe odprowadzane są  

na pobocza istniejącej drogi. Ruch pieszy odbywa się po istniejącej jezdni żwirowej. 

Projektowane zagospodarowanie działki lub terenu: 

• droga gminna szerokości 5,0 m – 6,0 m, 

• pobocza szerokości po 0,75 m, 

• odwodnienie: powierzchniowe. 

Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowanej terenu: 

• Powierzchnia terenu objęta opracowaniem  -  1.830,00 m2 

• Powierzchnia drogi gminnej z betonu asfaltowego (projektowana)  -    771,50 m2 

• Powierzchnia poboczy z pospółki żwirowej. (projektowana)        -    199,50 m2 

Wykonawca: Infrastruktura Bud – 59  Spółka z o.o. z siedziba przy ul. Kazimierzowskiej 43 lok. K, 

02 - 572 Warszawa, Kwota umowy: 138 314,99 zł brutto. 

Roboty dodatkowe: 39 797,20 zł brutto 

Do zapłacenia w 2020 roku ( w trakcie realizacji) 

2. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Klukowo – wartość zadania –  

1 024 548,07 zł brutto 

W ramach rozbudowy zostanie wykonana konstrukcja i nawierzchnia drogi oraz zjazdów, 

a nawierzchnia poboczy zostanie utwardzona kruszywem łamanym. Inwestycja wykracza poza 

istniejące granice pasa drogowego, realizowana jest w trybie specustawy drogowej i ma na celu 
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poszerzenie istniejących granic pasa drogowego. Dotychczasowy sposób wykorzystania drogi, jako 

drogi gminnej nie ulega zmianie. 

Założenia projektowe: 

- Droga klasy D 

- Prędkość projektowa 30km/h 

- Szerokość drogi 5m 

- Szerokość pobocza 0,75m 

- Spadek nawierzchni daszkowy ix = 2% oraz jednostronny ix = 2% 

Zakres niniejszego opracowania obejmuje: 

- wytycznie projektowanych prac w terenie 

- usunięcie drzew szt. 8 

- przełożenie kapliczki poza koronę projektowanej drogi 

- wykonanie robót ziemnych 

- wykonanie konstrukcji i nawierzchni drogi oraz zjazdów 

- wykonanie poboczy 

- wykonanie prac porządkowych 

Dane liczbowe: 

- Projektowana nawierzchnia drogi oraz zjazdów - 4889,30m2 

- Długość drogi - 912,95m 

- Szerokość drogi - 5m 

- Projektowane pobocza - 1275m2 

- Szerokość pobocza - 0,75m 

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych MIKST Spółka z o. o. 

z siedzibą przy ul. Gdańskiej 69A, 07-100 Węgrów.  

3. Zagospodarowanie terenu wokół Bazyliki Mniejszej w Prostyni – część wschodnia 

- wartość zadania – 769 999,68 zł brutto. 

Zagospodarowaniem  terenu wokół Bazyliki Mniejszej w Prostyni – część wschodnia objęte są działki 

o nr ewid. 423, 424 i 333 obr. ewid. 0019 Prostyń, jednostka ewidencyjna 141605_2 Małkinia Górna. 

Projektowana inwestycja obejmuje budowę parkingu oraz i przebudowę dróg gminnych obsługujących 

miejsca parkingowe, wraz z ciągami pieszymi, oświetleniem i odwodnieniem powierzchniowym. 

Zakres zamierzenia budowlanego: 
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- budowa 46 szt. miejsc parkingowych (miejsca parkingowe z nawierzchni przepuszczalnej 

z płyt ażurowych wypełnionych żwirem): 

- wykonanie utwardzonego pobocza wzdłuż drogi powiatowej w rejonie wiaty przystankowej 

- budowa chodników z kostki brukowej betonowej  

-  montaż elementów małej architektury  

- budowa systemu odwodnienia powierzchniowego  

- likwidacja kolidującej zieleni  

-zagospodarowanie terenów zielonych (posadzenie drzew, uporządkowanie terenu, plantowanie i 

obsiew trawnika)  

- budowa oświetlenia ulicznego  

Wykonawca: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. z siedzibą 

przy ul. Nurskiej 144, 07-320 Małkinia Górna. 

Roboty dodatkowe: 2 390,00 złotych brutto. 

4. Rozbudowa ul. Piaski i ul. Lipowej w miejscowości Małkinia Górna 

– wartość zadania – 882 763,79 zł brutto. 

Rozbudowa dróg gminnych obejmuje ul. Piaski (odcinek I) i ul. Lipową (odcinek II). Początek 

rozbudowy ul. Piaski przyjęto w roboczym km 0+000 na wysokości działki nr 995, koniec 

w km 0+088 w miejscu włączenia z drogą wojewódzką nr 649 – ul. Nurska. Początek rozbudowy ul. 

Lipowej przyjęto w roboczym km 0+000  na wysokości działki nr 1045/2, koniec w roboczym km 

0+253 przy skrzyżowaniu ul. Lipowa - Mickiewicza.  Parametry techniczne: -szerokość jezdni - 5,0 m, 

- kategoria ruchu - KR1, - szerokość chodnika – 2,00 m, pobocze gruntowe o zmiennej szerokości 0,6-

0,75m, gr. 15 cm, - odwodnienie – powierzchniowe poprzez zachowanie spadków do spustów 

ulicznych nowo wybudowanej kanalizacji deszczowej wykonanej według odrębnego opracowania. 

Konstrukcja nawierzchni jezdni: - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego – AC 11 S - gr.4 cm, - 

warstwa wiążąca z betonu asfaltowego – AC 16 W - gr. 5 cm, - podbudowa z kruszywa łamanego 

stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 mm o grubości średnio 20 cm, - warstwa mrozochronna - gr.30 

cm. Konstrukcja chodnika: kostka betonowa gr. 6 cm, podsypka cem-pias., gr. 3 cm, podbudowa     z 

kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 mm o grubości średnio 20 cm, obrzeże 

betonowe 6x20 cm. 

Konstrukcja zjazdów- kostka betonowa gr. 8 cm, podsypka cem-pias., gr. 5 cm, podbudowa 

z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 mm o grubości średnio 15 cm, warstwa 

mrozochronna, gr. 15 cm. 
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Ze względu na zróżnicowanie ternu pasa drogowego występuje odcinkowe wyniesienie jezdni na 

nasypie ze wzmocnieniem skarp nasypu gazonami betonowymi oraz odcinkowe usytuowanie jezdni w 

wykopie z umocnieniem ściany wykopu palisadą betonową.  

Jezdnię na całym odcinku I i II ujęto obustronnie w opornik betonowy o wymiarach 20 x 30 cm 

wtopiony na ławie betonowej z oporem. Zaprojektowano przekroje poprzeczne drogi: 

o pochyleniu daszkowym 2%, pochyleniu jednostronnym 2%. Pochylenie chodnika 2,5% 

w kierunku jezdni. Przewiduje się do wycinki ok. 9 drzew i usuniecie miejscowych zakrzaczeń. 

Zadanie rozbudowy ulic obejmuje przebudowę naziemnej linii telekomunikacyjnej 

na podziemną linię kablową. W pasie drogowym odcinka II znajduje się sieć gazociągowa. 

Wykonawca: Firma Transportowo – Usługowa Mirosław Przesmycki z siedzibą 

przy ul. M.C. Skłodowskiej 3, 07-320 Małkinia Górna. 

Roboty dodatkowe: 28 870,36 zł brutto 

5. Przebudowa drogi gminnej ulicy Piaski w Małkinia Górnej 

 -wartość zadania – 543 721,12 zł brutto. 

Przebudowa drogi gminnej obejmuje odcinek ul. Piaski w roboczym km 0+000 na wysokości działki 

nr 1004, koniec w km 0+192 na wysokości działki nr 1045/2 w miejscu realizacji zadania pn. 

„Rozbudowa ul. Piaski i ul. Lipowej w miejscowości Małkinia Górna”. Parametry techniczne:-

szerokość jezdni - 5,0 m, - kategoria ruchu - KR1, - szerokość chodnika – 2,00 m z odcinkowym 

zwężeniem do 1,6 m, pobocze gruntowe o zmiennej szerokości 0,75m, gr. 15 cm, - odwodnienie – 

powierzchniowe poprzez zachowanie spadków do spustów ulicznych nowo wybudowanej kanalizacji 

deszczowej wykonanej według odrębnego opracowania. Konstrukcja nawierzchni jezdni: - warstwa 

ścieralna z betonu asfaltowego – AC 11 S - gr.4 cm, - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego – AC 16 

W - gr. 5 cm, - podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 mm o 

grubości średnio 20 cm, - warstwa mrozochronna - gr.30 cm. Konstrukcja chodnika: kostka betonowa 

gr. 6 cm, podsypka cem-pias., gr. 3 cm, podbudowa z kruszyw łamanego stabilizowanego 

mechanicznie 0-31,5 mm o grubości średnio 20 cm, obrzeże betonowe 6x20 cm. Konstrukcja 

zjazdów- kostka betonowa gr. 8 cm, podsypka cem-pias., gr. 5 cm, podbudowa z kruszywa łamanego 

stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 mm o grubości średnio 15 cm, warstwa mrozochronna, gr. 15 

cm. Jezdnię na całym odcinku ujęto obustronnie w opornik betonowy o wymiarach 20 x 30 cm 

wtopiony na ławie betonowej z oporem. Zaprojektowano przekroje poprzeczne drogi: o pochyleniu 

daszkowym 2,5%. Pochylenie chodnika 2% w kierunku jezdni. Zadanie obejmuje również wykonanie 

ciągu pieszego długości ok 120 m na dz. nr ewid. 1014. Konstrukcja ciągu pieszego szer. 1,5 m: 

kostka betonowa gr. 6 cm, podsypka cem-pias., gr. 3 cm, podbudowa z kruszyw łamanego 

stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 mm o grubości średnio 20 cm, obrzeże betonowe 6x20 cm. 

Zaprojektowano odcinkowe odwodnienie ciągu zgodnie z opracowaniem. W pasie drogowym znajduję 

się sieć gazociągowa. Realizacji zadania zakłada wykonanie odcina drogi tymczasowej o dł. 21 m. 
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Wykonawca: Zakład Robót Budowlano – Drogowych Tomasz Dawidowski z siedzibą 

przy ul. Bursztynowej 21, 07-300 Ostrów Mazowiecka. 

6. Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej nr 2 w Małkini Górnej 

- wartość zadania – 3 744 316, 91 zł brutto. 

Niniejsze zamówienie publiczne obejmuje wykonanie termomodernizacji budynków Szkoły 

Podstawowej nr 2 w Małkini Górnej wraz z instalacją OZE. 

Zakres prac obejmuje: 

a. Zakres prac termomodernizacyjnych: 

- docieplenie stropów, 

- wymiana wypełnienia świetlików nad korytarzami, 

- wykonanie pasma świetlnego nad halą sportową, 

- wymiana stolarki zewnętrznej okiennej i drzwiowej wraz z osprzętem, 

- remont pokrycia dachowego, 

- docieplenie budynku hali sportowej, 

- wymiana źródła ciepła kotłownia gazowa + zasilanie OZE, 

- modernizacja oświetlenia wewnętrznego, 

- instalacja ochrony odgromowej. 

 

b. Zakres prac robót instalacyjnych elektrycznych 

- demontaż opraw oświetleniowych, przewodów, aparatów elektrycznych, 

- doposażenie rozdzielni elektrycznej, 

- instalacja elektryczne oświetleniowe, 

- instalacja odgromowa, 

- instalacja fotowoltaiczna, 

- badania i pomiary. 

c. Zakres prac technologicznych źródła ciepła dla c.o. i c.w.u. 

- roboty demontażowe i instalacyjne rurociągów, 

- instalacja armatury, 

- izolacja rurociągów, 

- instalacja gazowa, 

- kotły na paliwo gazowe wraz oprzyrządowaniem, 

- wymienniki ciepłej wody, 

- pompy obiegowe. 

Wykonawca: Wykonawca: COMFORT – THERM Łukasz Krawczyk, Wróblewo -Osiedle 11 lok. 

17, 09-152 Naruszewo.  
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Roboty dodatkowe: 372 370, 32 zł brutto 

7. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kiełczewie 

- wartość zadania – 3 744 316, 91 zł brutto. 

Niniejsze zamówienie publiczne obejmuje wykonanie termomodernizacji budynków Szkoły 

Podstawowej w Kiełczewie wraz z instalacją OZE. 

Zakres prac obejmował  

1) Branża budowlana 

-   docieplenie ścian nadziemia, piwnic, ścian powyżej cokołu, węgarków, stropu, kominów,  

    3 daszków żelbetowych 

- wymiana pokrycia dachowego, istniejące pokrycie z blachodachówki do rozbiórki,  

- projektowane pokrycie dachowe z blachy na rąbek stojący, 

- orynnowanie i obróbki blacharskie,  

- remont schodów w szczycie budynku,  

- skucie i odtworzenie zjazdu do kotłowni z kostki betonowej  brukowej,  

- docieplenie słupków przy wejściu głównym do budynku, 

- rozbiórka "ekranów" z blachy przy wejściu głównym, projektuje się  2 ekrany ze szkła bezpiecznego. 

- remont schodów przy wejściu głównym do budynku 

- wymiana 2 okien. 

- demontaż bramy do kotłowni.  

- opaskę żwirową dokoła budynku 

2) branża elektryczna 

- WLZ, 

- tablice rozdzielcze, 

- instalacje oświetleniowe, 

- instalacja przepięciowa, 

- instalacja odgromowa 

3) branża sanitarna 

- montaż urządzeń źródeł ciepła (kotły na paliwa stałe, OZE), 

- wymiana instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody. 

Wykonawca: Wykonawca: COMFORT – THERM Łukasz Krawczyk, Wróblewo -Osiedle 11 lok. 

17, 09-152 Naruszewo.  

Roboty dodatkowe: 71 763, 42 zł brutto 
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8. Przebudowa ulicy Przedszkolnej na odcinku od ulicy Biegańskiego do ulicy Leśnej. Etap I - 

wartość zadania – 1 323 806, 11 zł brutto. 

Przebudowa ul. Przedszkolnej obejmuje odcinek od ulicy Biegańskiego (km 0+000) do ulicy Leśnej 

(km 0+392). Zadanie obejmuje przebudowę nawierzchni, miejsc parkingowych, chodników, budowę 

oświetlenia ulicznego, budowę kanalizacji deszczowej, budowę sieci wodociągowej.  Parametry 

techniczne:- szerokość jezdni wg stanu istniejącego – 6,0÷6,3 m, - kategoria ruchu – KR2, - szerokość 

chodnika – 2,00÷2,5 m, - odwodnienie powierzchniowe poprzez zachowanie spadków do spustów 

ulicznych nowo wybudowanej kanalizacji deszczowej o długości 171 m wraz z studniami ściekowymi 

i rewizyjnymi wykonanej według odrębnego opracowania. Budowa sieci wodociągowej na odcinku 

185 m wraz z przepięciem istniejących przyłączy wykonanej według odrębnego opracowania. 

Konstrukcja nawierzchni jezdni: - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego – AC 11 S - gr.4 cm, - 

warstwa wiążąca z betonu asfaltowego – AC 16 W w ilości 125 kg/m2, frezowanie istniejącej 

konstrukcji warstwy ścieralnej grubości 4 cm. Konstrukcja chodnika: kostka betonowa gr. 6 cm, kolor 

czerwony, podsypka cem-pias., gr. 3÷5 cm, podbudowa z kruszyw łamanego stabilizowanego 

mechanicznie 0-31,5 mm o grubości średnio 20 cm, warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszywa 

naturalnego fr. 0/8 mm gr.15 cm. 

Konstrukcja zjazdów i miejsc parkingowych - kostka betonowa gr. 8 cm, podsypka cem-pias., gr. 3÷5 

cm, podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 mm o grubości 20 cm, 

warstwa mrozoochronna, gr. 15 cm. Jezdnię na całym odcinku obustronnie  w opornik betonowy o 

wymiarach 15 x 30 cm wtopiony na ławie betonowej. Zaprojektowano przekroje poprzeczne drogi:  o 

pochyleniu daszkowym  2%,  pochyleniu jednostronny 2%. Pochylenie chodnika 2% w kierunku 

jezdni.  

Kanalizacja deszczowa wykonana z rur PCV -U klasy SN8 LITE o średnicy Ø 315, 250, 200 

łączonych na wcisk. Rury PVC Ø 315 SN8 LITE - 90,3 m, rury PVC Ø 250 SN8 LITE - 46,1 m, rury 

PVC Ø 200 SN8 LITE – 35,0 m. 

Sieć wodociągowa wykonana z rur PVC Ø 110 PN łączonych na wcisk z zastosowaniem uszczelek 

gumowych. Długość sieci  184,70 m. Zadanie przebudowy ulic obejmuje przebudowę i budowę 

elektroenergetycznej linii kablowej nN-0,4 kV oświetlenia zewnętrznego. Projektowana długość linii 

kablowej nN wynosi 581 m. Zaprojektowano 26 słupów oświetlenia ulicznego o raz montaż 35 sztuk 

opraw ledowych.. Przewiduje się do wycinki 2 świerki srebrne. W pasie drogowym znajduje się sieć 

gazociągowa. 

Wykonawca: Zakład Usług Terenowych, Budowlanych i Porządkowych „MARGOT” 

Małgorzata Szymańska z siedziba przy ul. Pasaż Ursynowski 11, 02 – 784 Warszawa.  

9. Adaptacja i przystosowanie pomieszczeń na Klub Senior Plus w m. Prostyń 

- wartość zadania   – 505 044, 81 zł brutto. 



29 
 

Przedmiot zamówienia.  

Branża budowlana: 

- rozebranie i wykonanie dachu, 

- wykonanie komina, 

- roboty rozbiórkowe i wykończeniowe przy ścianach, sufitach i posadzkach, 

- wykonanie stolarki okiennej i drzwiowej, 

- wykonanie elewacji, 

- wykonanie dojść i chodników. 

Branża sanitarna: 

- Instalacja c.o. wraz z kotłem kondensacyjnym o mocy min 19 kW z zasobnikiem cwu 

i grzejnikami, 

- Instalacja gazowa z montażem zbiornika na gaz o poj 4850 l 

- Instalacja kanalizacji sanitarnej wewnętrznej i zewnętrznej wraz ze szczelnym zbiornikiem 

bezodpływowym, 

- Instalacja wodociągowa wewnętrznej i zewnętrznej, 

Branża elektryczna: 

- wymiana instalacji elektrycznej niskiego napięcia i oświetleniowej, 

- rozdzielnia 

Wykonawca: Zakład Remontów Ogólnobudowlanych z siedziba przy ul. Zagłoby 20, 07-300 Ostrów 

Mazowiecka.  

10. Drogi gruntowe i drogi żwirowe mają łączną długość 62 km co stanowi 56% dróg  

gminnych. 

Informacja na temat zadań wykonanych w roku 2019 w zakresie napraw i remontów dróg  

1. Bieżące utrzymanie dróg gminnych gruntowych 

- wykonano równanie dróg  - 42,5 km 

- zabudowano kruszywo łamane  - 1030 ton 

- zabudowano beton kruszony               - 1945 ton 

- zabudowano kruszywa mieszane  - 5020 ton 

- zabudowano kruszywo żwirowe - 1337 ton 

- naprawiono przepusty o długości łącznej 14 metrów 

Koszt napraw dróg gruntowych wyniósł brutto 625 157,34 złote. 

2. Naprawiono gminne drogi asfaltowe poprzez uzupełnienie ubytków asfaltu za kwotę 19 935, 

złotych. 

3. Pozostałe naprawy związane z utrzymaniem dróg gminnych: wycinanie gałęzi, koszenie 

trawy, naprawa poboczy, naprawa barierek, naprawa chodnika, czyszczenie studzienek 

odwadniających – za kwotę 24 500 złotych. 
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4. Oświetlenie dróg gminnych (bez wydatków z funduszu sołeckiego) 

- wymieniono 150 sztuk opraw oświetlenia drogowego za kwotę 91 940,00 złotych 

- dobudowano pojedyncze lampy oświetlenia drogowego w ilości 26 sztuk za kwotę 64 738,00 

złotych. 

5.  Oświetlenie świąteczne – zamontowano i zdemontowano oświetlenie świąteczne w ilości 162 

sztuki ozdób typu „harfa” i 90 sztuk ozdób małych (dzwonki i prostokąty) – koszt  35 000,00 złotych. 

 

D. Wieloletnia prognoza finansowa zadłużenie ogółem 
 

D Wieloletnia prognoza finansowa 2017 2018 2019 

1 Zadłużenie Gminy ogółem 11 692 079,50 zł 19 074 741,50 zł 29 719 505,50 zł 

2 Zadłużenie Gminy na 1 mieszkańca 980,71 zł 1 614,86 zł 2 522,45 zł 

3 Stosunek % zadłużenia do wykonanych 

dochodów 

24,93% 38,38% 50,38% 

4 Wolne środki po odliczeniu obsługi 

zadłużenia 

3 628 293,72 zł 3 601 388,48 zł 4 401 282,35zł 

 

E. Realizacja budżetu gminy w części przeznaczonej na fundusz sołecki 

REALIZACJA FUNDUSZU SOŁECKIEGO w 2019 roku 

Lp. Sołectwo Rodzaj zadania Plan na 2019r 

Wykonanie       

na 

31.12.2019r 

 

 

% 

 

1 Borowe  10 042,21 10 002,64 99,61  

  Zakup namiotu wraz z wyposażeniem 10 042,21 10 002,64 99,61  

2 Błędnica  22 673,44 22 673,40 100,00  

  
Zakup wyposażenia do świetlicy  

w Błędnicy 
22 673,44 22 673,40  100,00 

 

3 Daniłowo  12 670,45 12 300,00 97,08 
 

  

Dofinansowanie oświetlenia w m. Daniłowo 2 670,45 2 300,00 86,13 
 

Ogrodzenie terenu byłej szkoły  

w Daniłowie 
10 000,00 10 000,00 100,00 

 

4 
Daniłowo-

Parcele 
 13 023,50 12 524,20 96,17 
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Zakup kosza na śmieci przy wiacie autobusowej 418,20 418,20 100,00 
 

Wymiana lamp oświetlenia ulicznego 9 417,50 9 000,00 95,57  

Wyposażenie boiska i placu zabaw  

dla dzieci i młodzieży 
3 187,80 3 106,00   97,43 

 

5 
Daniłówka 

Pierwsza 
 17 691,56 8 998,58 50,86 

 

  
Zorganizowanie imprez promujących sołectwo 

Daniłówka Pierwsza 
2 691,56 0,00 0,00 

 

  Dofinansowanie oświetlenia ulicznego 6 000,00 0,00 0,00  

  
Dofinansowanie remontu budynku  

byłej szkoły w Daniłowie 
9 000,00 8 998,58 99,98 

 

6 Glina  22 241,91 22 241,91 100,00 
 

  
Remont dachu na budynku Szkoły Podstawowej  

w Glinie 
22 241,94 22 241,94 100,00 

 

7 Grądy  15 847,87 15 733,46 99,28  

  

Zakup umundurowania i sprzętu dla OSP Grądy 7 000,00 7 000,00 100,00  

Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej  

w Grądach 
8 847,87 8 733,46 98,71 

 

8 Kańkowo  30 440,46 27 465,02 90,23  

  

Remont i wyposażenie sali OSP Kańkowo 21 140,32 21 140,32 100,00  

Zakup siłowników do bramy garażowej  

w garażu murowanym  OSP Kańkowo 
2 300,14 2 300,00 99,99 

 

Dofinansowanie oświetlenia ulicznego 2 972,20 0,00 0,00  

Zakup kostki brukowej i ułożenie  

w garażu blaszanym 
2 500,00 2 496,90 99,88 

 

Dofinansowanie chóru „Cantilena”  

w Małkini Górnej 
500,00 500,00 100,00 

 

Remont kapliczki wiejskiej 1 027,80 1 027,80 100,00  

9 Kiełczew  36 167,66 6 450,79 17,84  

  

Opracowanie projektu ulicy Leśnej i Wesołej 28 890,00 0,00 0,00 
 

Doposażenie monitoringu dla Szkoły Podstawowej 

w Kiełczewie 
2 000,00 1 450,79 72,54 

 

Wykonanie wentylacji w świetlicy wiejskiej w 

Kiełczewie 
5 277,66 5 000,00 95,65 

 

10 Klukowo  14 278,77 14 278,77 100,00  

  
Remont dachu na budynku Szkoły Podstawowej  

w Glinie 
14 278,77 14 278,77 100,00 

 

11 
Małkinia 

Dolna 
 15 181,00 15 181,00 100,00 
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   Utwardzenie pobocza drogi wiejskiej 15 181,00 15 181,00 100,00  

12 
Małkinia 

Górna I 
 39 227,40 39 210,00 99,96 

 

  
Dofinansowanie remontu budynku OSP Małkinia 

Górna 
39 227,40 39 210,00 99,96 

 

13 
Małkinia 

Górna II 
 39 227,40 36 674,00 

 

93,49 

 

  

Zakup materiałów edukacyjnych dla Szkoły 

Podstawowej nr 2 w Małkini Górnej 
10 000,00 10 000,00 

 

100,00 

 

 

Zakup i montaż  lamp ledowych przy  

ul. Kolejowej w Małkini Górnej 
11 000,00 11 000,00 100,00 

 

Zakup i montaż lamp ledowych  

na ul. Piaski w Małkini Górnej 
6 227,40 4 000,00 64,23 

 

Zakup zjeżdżalni na plac zabaw  

przy ul. Kolejowej 
5 000,00 4 674,00 93,48 

 

Wsparcie finansowe działań turystycznych  

i ekologicznych dla Koła Ekologiczno-

Turystycznego 

1 500,00 1 500,00 100,00 

 

Wsparcie finansowe Klubu TEAM - biegi 

przełajowe 
1 500,00 1 500,00 100,00 

 

Dofinansowanie Małkińskiego Klubu Sportowego 

Małkinianka 
4 000,00 4 000,00 100,00 

 

14 
Małkinia 

Górna III 
 39 227,40 36 126,71 92,10 

 

  

Przebudowa chodnika przy ul. Cichej  

w Małkini Górnej 
10 000,00 10 000,00 100,00 

 

Promocja i integracja sołectwa 6 206,71 6 206,71 100,00  

Zakup materiałów edukacyjnych dla Szkoły 

Podstawowej   

nr 2 w Małkini Górnej 

5 000,00 4 920,00 

 

98,40 

 

Dofinansowanie Przedszkola Samorządowego w 

Małkini Górnej 
5 000,00 5 000,00 100,00 

 

Dofinansowanie oświetlenia ulicznego 3 000,00 3 000,00 100,00  

Ułożenie kostki w garażu sołectwa 3 020,69 0,00 0,00  

Dofinansowanie Małkińskiego Klubu Biegacza 

TEAM 
1 000,00 1 000,00 100,00 

 

Dofinansowanie Małkińskiego Klubu Sportowego 

Małkinianka 
3 000,00 3 000,00 100,00 

 

Dofinansowanie Uczniowskiego Klubu 

Sportowego Dwójka 
3 000,00 3 000,00 100,00 

 

15 
Małkinia 

Górna IV 
 39 227,40 32 387,88 82,56 

 

  Promocja i integracja sołectwa 3 227,40 3 100,72 96,07  
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Zakup materiałów interaktywnych  

do Szkoły Podstawowej nr 2  

w Małkini Górnej 

10 000,00 8 226,00 82,26 

 

Dofinansowanie Drużyny Harcerskiej „Sokoły” 5 000,00 4 989,28 99,79  

Remont placu zabaw przy boisku Orlik 1 500,00 460,00 30,67  

Dofinansowanie chóru „Cantilena”   

w Małkini Górnej” 
1 500,00 1 500,00 100,00 

 

Dofinansowanie dziecięcego chóru gminnego 4 000,00 111,88 2,80 
 

Dofinansowanie Małkińskiego Klubu Biegacza 3 000,00 3 000,00 100,00 
 

Dofinansowanie MKS „Małkinianka” 5 000,00 5 000,00 100,00 
 

Dofinansowanie Uczniowskiego Klubu 

Sportowego Dwójka 
6 000,00 6 000,00 100,00 

 

16 
Małkinia 

Górna V 
 39 227,40 39 149,88 99,80 

 

  

Wykonanie projektu budowy chodnika  

na ul. Konopnickiej 
8 000,00 8 000,00 100,00 

 

Zakup materiałów edukacyjnych dla Szkoły 

Podstawowej nr 2 w Małkini Górnej 
1 000,00 998,88 99,89 

 

  
Zakup i montaż urządzeń do zabaw  

dla dzieci (na plac zabaw) 
29 227,40 29 151,00 99,74 

 

  Dofinansowanie Klubu Biegacza TEAM 1 000,00 1 000,00 100,00  

17 

Małkinia 

Mała - 

Przewóz 

 16 789,33 13 473,61 80,25 

 

  Zakup i montaż 1  wiaty przystankowej 5 000,00 4 981,50 99,63 
 

  Wykonanie stołu wiejskiego 2 789,33 0,00 0,00  

  Wykonanie oświetlenia ulicznego od posesji nr 18 6 000,00 5 950,00 99,17 
 

  Zakup namiotu 3 000,00 2 542,11 84,74  

18 Niegowiec  14 004,18 8 000,00 57,13  

  

Poszerzenie drogi gminnej przy przejeździe 

kolejowym w wsi Niegowiec 
8 000,00 8 000,00 100,00 

 

Promocja sołectwa Niegowiec i gminy Małkinia 

Górna 
4 004,18 0,00 0,00 

 

Dofinansowanie oświetlenia drogi  

w Daniłówce Drugiej 
2 000,00 0,00 0,00 

 

19 Orło  17 220,83 17 218,28 
 

99,99 

 

  

Doposażenie siłowni dla dorosłych – placu przy 

Szkole Podstawowej w Orle oraz jego 

zagospodarowanie 

17 220,83 17 218,28 

 

99,99 
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20 Prostyń    38 364,40 38 122,21 99,37 
 

  Remont budynku po byłej zlewni mleka 15 000,00 14 927,39 99,52 
 

  
Zagospodarowanie terenu za strażnicą OSP 

Prostyń 
23 364,40 23 194,82 99,27 

 

21 
Podgórze 

Gazdy 
 9 885,30 9 835,08 99,49 

 

  
Budowa świetlicy wiejskiej  

w Podgórzu Gazdy 
9 885,30 9 835,08 99,49 

 

22 Poniatowo  14 357,23 10 132,00 70,57 
 

  

Wykonanie przyłącza w świetlicy wiejskiej 

Poniatowo 
4 200,00 0,00 0,00 

 

Doposażenie Szkoły Podstawowej w Prostyni w 

sprzęt nagłaśniająco oświetleniowy 
10 157,23 10 132,00 

 

99,75 

 

23 
Rostki 

Piotrowice 
 9 806,85 9 806,85 100,00 

 

  

Remont drogi nr 15  

w Rostkach Piotrowicach 
5 000,00 5 000,00 100,00 

 

Remont drogi nr 8  

w Rostkach Piotrowicach 
4 806,85 4 806,85 100,00 

 

24 
Rostki 

Wielkie 
 21 575,07 21 575,00 100,00 

 

  Wyposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej 21 575,07 21 575,00 100,00  

25 Sumiężne  22 555,76 22 522,54 99,85  

 
 

 

Remont dachu na budynku Szkoły Podstawowej  

w Glinie 
11 277,88 11 277,88 100,00 

 

  
Wykonanie ogrodzenia  świetlicy wiejskiej  

w Sumiężnem 
11 277,88 11 244,66 99,71 

 

26 Treblinka  16 985,46 16 875,00 99,35  

  

Wykonanie zabudowy meblowej oraz zakup 

wyposażenie kuchni w budynku 

 OSP w Treblince 

16 985,46 16 875,00 99,35 

 

27 
Zawisty 

Nadbużne 
 22 163,48 16 350,00 73,77 

 

  

Zakup lustra drogowego 500,00 500,00 100,00  

Mundury harcerskie dla harcerzy „Sokoły” 1 000,00 1 000,00 100,00  

 Budowa oświetlenia na ul. Jaśminowej  

w Zawistach Nadbużnych 
20 663,48 14 850,00 71,87 

 

28 
Zawisty 

Podleśne 
 18 672,24 17 472,24 93,57 
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Zakup i montaż klimatyzacji w remizie OSP 

Zawisty Podleśne 
17 472,24 17 472,24 100,00 

 

Zakup krzeseł do remizy  

OSP Zawisty Podleśne 
1 200,00 0,00 0,00 

 

29 Żachy Pawły  14 121,86 13 658,19 96,72  

  Zakup sprzętu na plac zabaw i siłownię 14 121,86 13 658,19 96,72  

Razem   642 897,85 566 439,27 88,11  

 

F. Inwestycje w remizach Ochotniczych Straży Pożarnych 

 

Zestawienie inwestycji wykonanych w budynkach ochotniczych straży pożarnych gminy 

Małkinia Górna w 2019 roku. 

Lp. Jednostka OSP Dotacje z budżetu Gminy Dotacje z innych 

źródeł 

Ogółem wydatki 

1. OSP Glina Urząd Gminy 

- dotacja 823,00zł 

  

823,00zł 

2. OSP Grądy Fundusz sołecki 

- zakup umundurowania i sprzętu – 

7 000,00zł 

Urząd Gminy 

- osprzęt do motopompy – 

1 500,00zł, 

- dotacja - 1 870,00zł 

  

 

 

10 370,00zł 

3. OSP Kańkowo Fundusz sołecki 

- remont i wyposażenie sali – 

21 140,32zł 

- zakup siłowników do bramy 

garażowej – 2 300,00zł 

Urząd Gminy 

- radiotelefon – 676,50zł, 

- dotacja – 1 220,00zł 

- naprawa bramy garażowej – 

6 998,70zł, 

 

  

 

 

 

 

32 335,52zł 

4. OSP Małkinia 

Górna 

 

Fundusz sołecki (Małkinia Górna I) 

-remont budynku – 39 210,00zł 

Urząd Gminy 

- remont pomieszczenia socjalnego, 

korytarza i klatki schodowej – 

28 516,01zł, 

 

 

 

 

 

Dotacja z UMWM 
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- pompa powietrza do sprężarki – 

1 703,00zł, 

- szperacz LED zamontowano na 

łodzi ratowniczej – 615,00zł, 

- zakup łodzi aluminiowej wraz z 

przyczepą transportową i 

samochodem operacyjnym 4x4 z 

Budżetu Obywatelskiego Gminy 

Małkinia Górna na 2019 rok - 

149 937,00zł, 

- dofinansowanie zakup średniego 

samochodu ratowniczo – 

gaśniczego – 398 700,00zł, 

–100 000,00zł na 

zakup samochodu 

ratowniczo 

gaśniczego, 

12 400,00 na 

remont budynku 

OSP Małkinia. 

Dotacje razem 

112 400,00zł 

 

 

 

 

 

 

620 722,61zł 

5. OSP Prostyń Fundusz sołecki 

- zagospodarowanie terenu za 

strażnicą OSP – 23 194,82zł 

Urząd Gminy 

- instalacja systemu alarmowego – 

1 843,77zł, 

- aranżacja pomieszczeń – 

6 499,94zł, 

- wymiana sterownika FFR, 

programowanie, aparat sterujący do 

samochodu MAN – 5 596,57zł 

  

 

 

 

 

 

37 135,10zł 

6. OSP Treblinka Fundusz sołecki 

- wykonanie zabudowy meblowej 

oraz zakup wyposażenia kuchni w 

budynku OSP – 16 875,00zł 

Urząd Gminy 

- węże tłoczne 400,00zł 

  

 

 

 

17 275,00zł 

7. OSP Zawisty 

Podleśne 

Fundusz sołecki 

- zakup i montaż klimatyzacji w 

remizie OSP – 17 472,24zł 

 Urząd Gminy 

- gabloty aluminiowe – 2 605,14zł, 

- dotacja - 1 230,00zł 

  

 

 

21 307,38zł 

Razem 627 568,61 112 400,00 739 968,61 
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G. Zestawienie złożonych wniosków o dofinansowanie, które zostały zaakceptowane na które 

podpisano umowę w 2019 roku. 

 

L.p

. 

Nazwa programu Nazwa Inwestycji Wartość kosztów 

kwalifikowanych 

zgodnie z Umową  

Dofinanso 

wanie  

1 PROW 

Podstawowe usługi 

dla gospodarki i 

ludności wiejskiej 

Przebudowa ulicy Przedszkolnej w Małkini 

Górnej” 

3 386 126,52 2 110 200,00 

2 PROW 

Podstawowe usługi 

dla gospodarki i 

ludności wiejskiej 

Zmiana sposobu użytkowania plebani na 

Gminno-Parafialne centrum Kultury w 

Małkini Górnej, przebudowa i remont 

konserwatorski. 

961 190,69 500 000,00 

3 Mazowiecki 

Instrument 

Aktywizacji 

Sołectw 

Zakup lamp dla sołectwa Małkinia Górna V 19 800,00 9 900,00 

4 Mazowiecki 

Instrument 

Aktywizacji 

Sołectw 

Budowa utwardzonego pobocza drogi 

gminnej w Małkini Dolnej 

20 000,00 10 000,00 

5 Mazowiecki 

Instrument 

Aktywizacji 

Sołectw 

Zagospodarowanie terenu wokół Klubu 

Senior + w Prostyni 

16 835,50 8 417,75 

6 Mazowiecki 

Instrument 

Aktywizacji 

Sołectw 

Doposażenie placu zabaw i siłowni w 

Rostkach Wielkich 

19 917,35 9 958,67 

7 Mazowiecki 

Instrument 

Aktywizacji 

Sołectw 

Zagospodarowanie stadionu gminnego w 

Małkini Górnej 

19 874,00 9 045,25 

8 Dotacje ze środków 

budżetu 

Województwa 

Mazowieckiego na 

zadania określone 

w ustawie o 

ochronie gruntów 

rolnych i leśnych. 

(FOGR) 

Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości 

Klukowo 

998 660,12 145 000,00 

9 Mazowieckie 

Strażnice – OSP 

2019 

Remont pomieszczania socjalnego i klatki 

schodowej w budynku OSP w Małkini 

Górnej  

12 400,00 12 400,00 

 

10 OSP 2019 Zakup samochodu dla OSP Małkinia Górna 848 700,00 100 000,00 
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L.p

. 

Nazwa programu Nazwa Inwestycji Wartość kosztów 

kwalifikowanych 

zgodnie z Umową  

Dofinanso 

wanie  

11 „FUNDUSZ 

DRÓG 

SAMORZĄDOWY

CH” 

Budowa drogi gminnej ulica Folwarczna w 

miejscowości Kiełczew 

617442,26 451.031,00 

12 FUNDUSZ DRÓG 

SAMORZĄDOWY

CH” 

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości 

Poniatowo 

760 254,81 570 191,00 

 

H. Wykonane w 2019 roku inwestycje wodociągowe. 

 

Lp Rok  

realizacji 

Nazwa zadania Cena brutto Liczba 

przyłączy 

[szt] 

Długość 

[m] 

Sieć 

Przyłacza 

1 30.04.2019 Budowa sieci wodociągowej wraz z 

przyłączami w miejscowościach 

Orło, Niegowiec, Daniłowo Parcele, 

Daniłówka Druga 

3 093 158,67 70 11.135,00 

3.166,00 

2. 31.01.2019 Budowa sieci wodociągowej wraz z 

przyłączami w miejscowościach 

Poniatowo, Grądy 

 

1 476 000,00 85 7511,01 

2 099,52 

3 31.05.2019  

Wykonano 

Rozbudowy sieci wodociągowej 

wraz z przyłączami w miejscowości 

Rostki Wielkie 

220 735,80 7 

 

1105,00 

285,00 

4. W trakcie 

realizacji 

Budowa sieci wodociągowej wraz z 

przyłączami w miejscowościach 

Treblinka, Borowe Boreczek 

 

1 189461,85 Przewidziane 

66 

7 964,85 

2066,00 

5 30.06.2019 

 

Budowa sieci wodociągowej i 

kanalizacji sanitarnej w ul. 15 

Sierpnia i ul. 11 Listopada w Małkini 

Górnej 

618 050,40 

łącznie z 

kosztem  

kanalizacji 

3  

940 m 

 

I. Wykonana w 2019 roku sieć kanalizacyjna 

Lp Rok  

realizacji 

Nazwa zadania Cena brutto Długość przyłączy  

 sieci 

 

1 2019 Budowy kanalizacji sanitarnej 

wraz z przyłączami w części 

ul. Ostrowskiej i Kościelnej w 

Małkini Górne 

415 346,19 

Kanalizacja i 

wodociąg 

80,00 m przyłączy 

sanitarnych 

282,3 sieci kanalizacyjnej 

Odcinek 18,6 m przyłącza 

wodociągowego 

2 2019 Budowa sieci wodociągowej i 

kanalizacji sanitarnej w ul. 15 

Sierpnia i ul. 11 Listopada w 

Małkini Górnej 

 

618 050,40 

łącznie z 

kosztem  

wodociągu 

889,00 – 2 przyłącza  
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5 W trakcie 

realizacji 

Budowy kanalizacji sanitarnej 

na ul. Brokowskiej i ul. 

Strażackiej w Małkini Górnej – 

w trakcie realizacji 

10 961 236,50 2020-07-31 - planowany 

termin zakończenia 

3 921,6 m kanalizacji 

grawitacyjnej, 565,7 m 

kanalizacji tłocznej,  

180 przyłączy o łącznej 

długości 2 586,0 m. - 8 szt. 

przepompowni ścieków 

 

 

IV. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MAŁKINIA GÓRNA  OD 

DNIA 01.01.2019 r. DO DNIA 31.12.2019 r. 

 

Obowiązek sporządzenia przez Wójta Gminy Małkinia Górna informacji o stanie mienia komunalnego 

wynika z art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 

2019 r., poz. 869). 

Gminny zasób mienia tworzą nieruchomości, które stanowią przedmiot własności gminy 

Małkinia Górna i nie zostały oddane w użytkowanie wieczyste oraz nieruchomości będące 

przedmiotem użytkowania wieczystego przez gminę. 

Gminny zasób nieruchomości stanowią również nieruchomości, które : 

1/ zostały nabyte w drodze umowy  na własność lub w użytkowanie wieczyste gminy; 

2/ stały się własnością gminy w drodze zamiany lub darowizny lub co do których gmina uzyskała w 

tym trybie prawo użytkowania wieczystego; 

3/ zostały nabyte w drodze podziałów oraz scaleń i podziałów; 

4/ zostały przejęte na własność gminy na podstawie innych tytułów prawnych. 

W ujęciu rzeczowym wyróżnia się następujące elementy składowe mienia  komunalnego: 

 

1. Grunty o powierzchni                           2 482 287,26  m2 

• w tym pod drogami                       1 714 597,00 m2 

• w tym szkoły i  przedszkole            100 189,00 m2 

 

2. Majątek  zakładów: 

− ZGKiM Sp. z o.o. w Małkini Górnej, 

− Gminnej Biblioteki Publicznej w Małkini Górnej, 

− Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Małkini Górnej, 

− byłego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Małkini Górnej, 

− byłego Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Prostyni, 

− Przedszkola Samorządowego w Małkini Górnej, 

− Lecznicy Zwierząt w Małkini Górnej, 

− budynek byłej Poczty w Prostyni, 

− Szkoły: a) Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marii Curie – Skłodowskiej w Małkini Górnej 

  b) Szkoła Podstawowa nr 2 im. Fryderyka Chopina w Małkini Górnej 
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  c) Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Prostyni 

  d) Szkoła Podstawowa im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Kiełczewie 

  e) Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Glinie 

  f) Szkoła Podstawowa w Orle 

 

3. Budynki mieszkalne i lokale mieszkalne: 

• budynki mieszkalne w ilości  12: 

a) Małkinia Górna ul. Biegańskiego 3/1 

b) Małkinia Górna ul. Biegańskiego 3/9 

c) Małkinia Górna ul. Biegańskiego 3/11 

d) Małkinia Górna ul. Biegańskiego 5 

e) Małkinia Górna ul. Leśna 18 

f) Małkinia Górna ul. Leśna 20 

g) Małkinia Górna ul. Nurska 35 

h) Małkinia Górna ul. Brokowska 124 

i) Rostki Wielkie 68 

j) Prostyń 33 

k) Orło 19 

l) Orło 19 A 

• własnościowe prawo do 11 lokali mieszkalnych przejętych od PKP 

 

Drogi gminne 

Lp. 

Numer drogi Lokalizacja drogi nazwa drogi 

Długość w m 

uśredniona 

szerokość 5 m 

Długość o 

nawierzchni 

bitumicznej 

1. 

260401W 

dr.powiatowa nr 2656W-Żachy Pawły-Bardychowo-

gr.gminy-dr.powiatowa nr 2653W 
2150  

2. 

260402W 

dr.powiatowa nr 2657W-Daniłówka II-gr.gminy Złotoria 

Nowa 
3300  

3. 

260403W 

dr.powiatowa nr 2657W-Niegowiec-Daniłówka II-

dr.gminna nr 260402W 
2750 460 

4. 
260404W dr.wojewódzka nr 677-Błędnica-dr.gminna nr 260409W 2100 2100 

5. 260405W dr.powiatowa nr 2635W-Kańkowo-gr.gminy-Niemiry 2100  

6. 

260406W 

dr.powiatowa nr 28507W-Kępina-Rostki Wielkie-

dr.wojewódzka nr 694 
4900 2200 

7. 

260407W 

dr.wojewódzka nr 694-Zawisty Nadb.-Rostki Wielkie-

Rostki Piotrowice-dr.wojewódzka nr 694 
3300 3300 

8. 

260408W 

dr.wojewódzka nr 694-Podgórze Gazdy-gr.gminy-

Kępiste Borowe 
2500  

9. 

260409W 

dr.wojewódzka nr 694-Sumiężne-Małkinia Dolna-

Daniłówka I-dr.powiatowa nr 2653W 
6900 5400 

10. 260410W dr.gminna nr 260409W-Sumiężne-gr.gminy 1200 1200 
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11. 

260411W 

dr.wojewódzka nr 694-Glina-Glina Bielawy-Glina 

Nadbużna-gr.gminy-Zamoście 
2500 2500 

12. 260412W dr.gminna nr 260411W-Glina-dr.gminna nr 260413W 1900 1900 

13. 260413W dr.wojewódzka nr 694-Klukowo-Klukowo Morgi 1700 1700 

14. 260414W dr.wojewódzka nr 677W-Przewóz 1100 800 

15. 

260415W 

dr.wojewódzka nr 677-Boreczek-gr.gminy-Rytele 

Święckie 
1800 1800 

16. 260416W dr.powiatowa nr 2636W-Treblinka-Borowe 2400 2000 

17. 

260417W 

dr.powiatowa nr 2636W-Prostyń-Karczemka-

dr.wojewódzka nr 677 
900 900 

18. 260418W dr.powiatowa nr 2636W-Prostyń-gr.gminy-Złotki 800 800 

19. 260419W dr.wojewódzka nr 677-Grądy-gr.gminy-Złotki 2600 2600 

20. 260420W dr.powiatowa nr 2636W-Kiełczew-gr.gminy-Kocielnik 3400  

21. 260421W dr wojewódzka nr 694 do ulicy Jana Kochanowskiego 150 150 

22. 260422W Małkinia Górna - (ul Lipowa) 150 150 

23. 260423W Małkinia Górna - (ul Sienkiewicza) 150 150 

24. 260424W Małkinia Górna - (ul bez nazwy i Mickiewicza) 160 160 

25. 260425W Małkinia Górna - (ul Witosa) 420 420 

26. 260426W Małkinia Górna - (ul.Żeromskiego) 400 400 

27. 260427W Małkinia Górna - (ul.Wyspiańskiego) 380 380 

28. 260428W Małkinia Górna - (ul.Kardynała Stefana Wyszyńskiego) 450 450 

29. 260429W Małkinia Górna - (ul.Chopina) 120 120 

30. 260430W Małkinia Górna - (ul.Słowackiego) 380 380 

31. 260431W Małkinia Górna - (ul.M.C.Skłodowskiej) 160 160 

32. 260432W Małkinia Górna - (ul.J.Kochanowskiego) 570 570 

33. 260433W Małkinia Górna - (ul.M.Konopnickiej) 380 380 

34. 260434W Małkinia Górna - (ul.M.Kopernika) 150 150 

35. 260435W Małkinia Górna - (ul.Konstytucji 3 Maja) 390 390 

36. 260436W Małkinia Górna - (ul.1 Maja) 800 650 

37. 260437W Małkinia Górna - (ul.Przedszkolna) 660 400 

38. 260438W Małkinia Górna - (ul.Biegańskiego) 180 180 

39. 260439W Małkinia Górna - (ul.Piaski) 552 552 

40. 260440W Małkinia Górna - (ul.Wilczyńskiego) 160 160 

41. 

260441W 

Małkinia Górna - (ul.bez nazwy łącząca ulicę Nurską z 

Komisariatem Policji) 
80 80 
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42. 

260442W 

Małkinia Górna - ul.Jana III Sobieskiego (od 

dr.powiatowej nr 2635W do dr.powiatowej nr 2653W) 
1400 1400 

43. 260443W Małkinia Górna - (ul.Leśna) 1000 1000 

44. 260444W dr.powiatowa 2636W - dr.powiatowa 2636W - Kiełczew 1050 720 

45. 260445W dr.powiatowa nr 2653W - gr.gminy - wieś Daniłówka I 1080 700 

46. 260446W dr.gminna nr 260419W do końca zabudowań - Grądy 1200 1200 

47. 

260447W 

dr.gminna nr 260415W-Treblinka do końca zabudowań 

wsi Treblinka Góry 
1330 1330 

48. 

260448W 

dr.gminna nr 260420W - dr.powiatowa nr2636W - 

Kiełczew 
480 480 

49. 

260449W 

dr.powiatowa nr 2653W - do końca zabudowań wsi 

Daniłówka I - Kolonia 
2550  

50. 

260450W 

Małkinia Górna - ul. 11 Listopada; ( Zawisty Podleśne, 

dr. gminna Nr 260464W - dr. gminna Nr 260425W ul. 

Witosa w Małkini Górnej, dz. nr ew. 636, 1445) 

440  

51. 

260451W 

Małkinia Górna - ul. 15 Sierpnia; (Małkinia Górna, dr. 

powiatowa nr 2653W - Małkinia Górna ul. 11 Listopada) 
140  

52. 

260452W 

Małkinia Górna Małkinia Górna, (dr. powiatowa nr 

2535W, ul. Kościelna – Małkinia Górna, dr. wojewódzka 

nr 694 ul. Ostrowska) 

920  

53. 

260453W 

Małkinia Górna -ul. Strażacka; (Małkinia Górna, dr. 

wojewódzka nr 627 - Małkinia Górna, dr. wojewódzka nr 

694) 

230  

54. 

260454W 

Małkinia Górna  -ul. Kolejowa; (Małkinia Górna, linia 

kolejowa Małkinia Górna - Ostrołęka - osiedle 

mieszkaniowe Małkinia Górna) 

1800 1650 

55. 260455W Małkinia Górna (Małkinia Górna - wjazd na stację PKP) 450  

56. 

260456W 

Małkinia Górna - Małkinia Mała - Przewóz (Małkinia 

Górna, dr. wojewódzka nr 694 - Małkinia Mała Przewóz 

- linia kolejowa Warszawa - Białystok) 

450  

57. 

260457W 

Zawisty Nadbużne ul. Konwaliowa (Zawisty Nadbużne, 

dr. wojewódzka nr 694 - Zawisty Nadbużne ul. Liliowa) 
100  

58. 

260458W 

Zawisty Nadbużne ul.Sasankowa (Zawisty Nadbużne, dr. 

wojewódzka nr 694 - Zawisty Nadbużne ul. Liliowa) 
120  

59. 

260459W 

Zawisty Nadbużne ul.Różana (Zawisty Nadbużne ul. 

Liliowa - Zawisty Nadbużne ul. Magnoliowa) 
80  

60. 

260460W 

Zawisty Nadbużne ul. Liliowa (Zawisty Nadbużne 

ul.Różana - Zawisty Nadbużne ul. Jaśminowa) 
460  

61. 

260461W 

Zawisty Nadbużne ul. Magnoliowa (Zawisty Nadbużne 

ul. Różana – droga bez przejazdu) 
130  

62. 

260462W Zawisty Nadbużne ul. Jaśminowa (Zawisty Nadbużne od 

dr. wojewódzkiej nr 694, Zawisty Nadbużne droga 

550  
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gminna  Nr 260407W) 

63. 

260463W 

Zawisty Podleśne - Rostki Wielkie - Rostki Piotrowice 

(Zawisty Podleśne, dr. powiatowa Nr 2653W -  dr. 

wojewódzka nr 694 Rostki Piotrowice) 

2300 470 

64. 

260464W 

Zawisty Podleśne - Kańkowo - Małkinia Górna (Zawisty 

Podleśne, dr. powiatowa Nr 2653W - Kańkowo - ul. 11 

Listopada Małkinia Górna - dr. gminna Nr 260450W) 

1160  

65. 

260465W 

Zawisty Podleśne (Zawisty Podleśne - granica gminy 

Zaręby Kościelne) 
2070  

66. 

260466W 

Zawisty Nadbużne - Zawisty Podleśne (Zawisty 

Nadbużne, dr. wojewódzka nr 694 - Zawisty Podleśne, 

dr. gminna Nr 260463W) 

1200  

67. 

260467W 

Rostki Piotrowice - Podgórze Gazdy (Rostki Piotrowice - 

Podgórze Gazdy, granica gm. Zaręby Kościelny) 
2250  

68. 

260468W 

Niegowiec (Niegowiec od dr. wojewódzkiej nr 627 - 

droga bez przejazdu) 
800  

69. 

260469W 

Kańkowo (Kańkowo od dr. powiatowej  nr 2653W do 

przejazdu kolejowego linii Małkinia - Ostrołęka) 
200  

70. 

260470W 

Kańkowo (Kańkowo od działki 23/2 - dr. powiatowa nr 

2635W) 
1800  

71. 

260471W 

Daniłówka Pierwsza - Kańkowo (Daniłówka Pierwsza, 

dr. powiatowa Nr 2653W - Kańkowo, dr. gminna 

260405W) 

2100  

72. 

260472W 

Daniłowo Parcele (Daniłowo Parcele, od dr. gminnej Nr 

260402W Daniłowo Parcele, dr. bez przejazdu) 
750  

73. 

260473W 

Poniatowo (Poniatowo od dawnej dr. wojewódzkiej Nr 

627 do granicy gminy) 
2400  

74. 

260474W 

Grądy - Poniatowo (Grądy od dr. gminnej Nr 260419W 

do dr. gminnej Nr 260473W Poniatowo) 
1200  

75. 

260475W 

Prostyń (Prostyń od dr. gminnej Nr 260417W do dz. nr 

506 - droga bez przejazdu) 
600  

76. 

260476W 

Prostyń - Borowe (Prostyń od dr. powiatowej Nr 2636W 

- Borowe, dr. gminna Nr 260416W) 
1900  

77. 

260477W 

Prostyń (Prostyń dr. powiatowa Nr 2636W - Prostyń dr. 

gminna Nr 260417W) 
950  

78. 

260478W 

Prostyń - Borowe (Prostyń dr. powiatowa Nr 2636W - 

Borowe dr. gminna Nr 260416W) 
2450  

79. 

260479W 

Prostyń (Prostyń - od dr. powiatowej Nr 2636W do dr. 

powiatowej Nr 2636W, lewa strona od dr. powiatowej w 

kierunku stacji PKP Prostyń ) 

970  

80. 

260480W 

Prostyń (Prostyń od dr. powiatowej Nr 2636W do dr. 

powiatowej Nr 2636W, prawa strona od dr. powiatowej, 

kierunek stacja PKP) 

1050  
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81 

260481W 

Prostyń (Prostyń od dr. powiatowej Nr 2636W do dr. 

powiatowej Nr 2636W, lewa strona od dr. powiatowej, 

kierunek stacja PKP Prostyń ) 

550  

82. 

260482W 

Kiełczew (Kiełczew od dr. powiatowej Nr 2636W do dr. 

gminnej Nr 260420W Kiełczew ul. Leśna) 
1100  

83. 

260483W 

Kiełczew (Kiełczew od dr. powiatowej Nr 2636W, dr. 

bez przejazdu) 
600  

84. 260484W Kiełczew (ul. Folwarczna) 800  

85. 260485W Kiełczew (ul. Wesoła) 640  

86. 260486W Kiełczew (ul. Dolna) 330  

87. 260486W Kiełczew (ul. Spokojna) 1300  

88. 

260487W 

Kiełczew (Kiełczew od dr. powiatowej Nr 2636W do ul. 

Wiejskiej, dr. gminna Nr 260444W) 
2570  

89.  Dawna droga woj. nr 627 od Treblinki do Poniatowa 4330 4330 

  OGÓŁEM 111 472 49 372 

 

W 2019 roku wykonano nową drogę z nawierzchnią asfaltową o długości 250 m ulica Piaski,  

Wykonano przebudowę dróg o nawierzchni żwirowej na drogi o nawierzchni bitumicznej w 

miejscowościach: 

- Treblinka 133 m, 

- Piaski 303m, 

- Klukowo 913m. 

Wykonano modernizację ulicy Przedszkolnej w Małkini Górnej droga o długości 392m. 

5. Wodociągi wiejskie znajdujące się w następujących miejscowościach: 

• Rostkach Wielkich, 

• Zawistach Nadbużnych, 

• Zawistach Podleśnych, 

• Małkini Małej-Przewóz, 

• Kańkowie, 

• Małkini Górnej, 

• Glinie, 

• Rostkach - Piotrowicach, 

• Podgórzu - Gazdy, 

• Daniłówce Pierwszej, 

• Małkini Dolnej, 

• Sumiężnem, 

• Prostyni   

• Kiełczewie 

• Orło 

• Niegowiec 

• Żachy-Pawły 

• Poniatowo 
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• Grądy 

o łącznej długości 144,58 km wraz z poniesionymi nakładami finansowymi na nieruchomości 

budowlane (budynki hydroforni). Wodociąg Małkinia Dolna – Sumiężne  

  

Stacje uzdatniania wody i sieć wodociągowa w gminie Małkinia Górna (stan na dzień 31.12.2014 r.). 

System wodociągowy w gminie Małkinia Górna ujmuje wody podziemne z trzech ujęć głębinowych 

zlokalizowanych w następujących miejscowościach: 

• Małkinia Górna, 

• Rostki Wielkie,  

• Kańkowo. 

Ujęcia wód podziemnych są typowymi ujęciami wodociągowymi zaopatrującymi gminę w wodę do 

celów socjalno-bytowych, gospodarczych, przemysłowych oraz przeciwpożarowych. 

Wody surowe pochodzące z tych ujęć nie spełniają wymagań stawianych wodzie do spożycia, gdyż 

charakteryzują się podwyższoną zawartością żelaza oraz manganu. 

W celu uzyskania wód zdatnych do spożycia każde z ujęć współpracuje ze stacją uzdatniania wody. 

Proces uzdatniania wody przeprowadzany jest na odżelaziaczach. W trakcie procesu redukowana jest 

nadmierna ilość żelaza i manganu, występujących w wodzie podziemnej. Łączna zdolność SUW 

kształtuje się na poziomie 1370 m3/d. 

Stacja Uzdatniania Wody w Małkini Górnej 

SUW Małkinia to stacja pracująca w układzie dwustopniowego pompowania wody. Na jej terenie 

znajdują się trzy studnie głębinowe. 

• Studnia nr 1 o głębokości 91,6 m i wydajności eksploatacyjnej Qe=56 m3/h; 

• Studnia nr 2 o głębokości 92 m i wydajności eksploatacyjnej Qe=58 m3/h; 

• Studnia nr 3 o głębokości 100,5 m i wydajności eksploatacyjnej Qe=65 m3/h. 

Każda ze studni posiada urządzenia do poboru wody.  

Studnia wiercona nr 1 wykonana została w 1969 r. Otwór odwiercono w trzech kolumnach o 

średnicach Ø 403 mm, Ø 356 mm, Ø 298 mm. Studnia wyposażona jest w filtr stalowy o średnicy Ø 

168 mm. 

Studnia wiercona nr 2 wykonana w 1981 r. Otwór odwiercono w czterech kolumnach o średnicach Ø 

508 mm, Ø 457 mm, Ø 406 mm, Ø 356 mm. Studnia wyposażona jest w filtr z blach zwijanych o 

średnicy Ø 219 mm. 
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Studnia wiercona nr 3 wykonana w 1992 r. Otwór odwiercono w trzech kolumnach o średnicach Ø 

457 mm, Ø 406 mm, Ø 356 mm. Studnia wyposażona jest w filtr siatkowy wykonany ze stali o 

średnicy Ø 196 mm. 

Urządzenia do uzdatniania i tłoczenia wody umieszczone są w hali technologicznej budynku SUW. 

Zlokalizowana jest tam zagłębiona komora pomp poziomych, w której zamontowane są trzy pompy 

PJM 200, o mocy 11kW (2 podstawowe + 1 podstawowa), o wydajności Q=42 m3/h przy wysokości 

podnoszenia H=46 m H2O. Pompy te tłoczą uzdatnioną wodę ze zbiorników retencyjnych do sieci 

wodociągowej. Na stacji SUW znajduje się również komora filtrów, w której znajdują się: 

• dwa filtry pospieszne ze złożem żwirowym Ø1400 mm, obiętości V=5 m3, przepustowości 

Q=20 m3/h z dwoma mieszaczami wodnopowietrznymi Ø 400 mm 

• hydrofor o średnicy  Ø1400 mm, objętości V=4 m3 

• sprężarka powietrza WAN-T-0.8 S1P 36a 2x3 kW, o przepustowości Q=2x20 m3/h 

W starej komorze filtrów zamontowane są: 

• dwa pionowe filtry pospieszne ze złożem żwirowym  Ø1400 mm; 

• jeden hydrofor Ø1400 mm, o pojemności V=3 m3.  

Ponadto na stacji zamontowane są dwa chloratory. 

SUW Małkinia Górna zaopatruje w wodę następujące miejscowości: 

Lp. Miejscowość Ilość km Rok budowy  Ilość mieszkańców 

1. Małkinia Górna I    10,30  1970 - 1979     1182 

2. Małkinia Górna II    12,80  1980 - 1998     2206 

3. Osiedle 40-lecia      5,60  1981       712 

5. Małkinia Mała - Przewóz      3,70  1995       230 

   Razem:     32,40      -     4330 

 

Stacja Uzdatniania Wody w Kańkowie. 

SUW Kańkowo został zrealizowany w latach 1992 – 1993. Jest to stacja pracująca w układzie 

jednostopniowego pompowania i filtracji jednostopniowej wody. Na jej terenie znajdują się dwie 

studnie głębinowe. 

Wydajność studni wynosi Q=53 m3/h każda. Zatwierdzone zasoby ujęcia wynoszą Q=70 m3/h. 

Wydajność stacji wynosi Q=53 m3/h. W hali technologicznej SUW znajdują się trzy filtry o średnicy 

Ø1400 mm oraz dwa hydrofory o pojemności 6 m3 każdy. 
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Z uwagi na  konieczność budowy nowych wodociągów  oraz występującym nierównomiernym 

rozbiorze wody, (przy maksymalnych rozbiorach  SUW nie zapewniałby dostatecznej ilości wody) 

podjęto decyzję o jej modernizacji. 

Przetarg na roboty budowlane  ogłoszono 14.08.2014 roku. 

Umowę z Wykonawcą: Konsorcjum firm PHU JA-MAR Jacek Przestrzelski z siedzibą przy ul. 

Wesołej 87 w Łomży oraz Przedsiębiorstwo Budowlano – Inżynieryjne   KERAM Marek Cwalina z 

siedzibą w Grajewie przy ul. Sadowej 40  podpisano  w dniu  07.10.2014 roku. Umowna wartość 

robót budowlanych wyniosła  1 592 443,40 złotych brutto. 

Termin realizacji 30.06.2015 roku. 

Zakres prac modernizacyjnych obejmuje między  innymi: 

• remont budynku technologicznego wraz z wymianą urządzeń do uzdatniania i tłoczenia wody, 

• budowę dwóch zbiorników   retencyjnych wody czystej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, 

• wymianę odstojnika wód popłucznych wraz z montażem pompy zrzutowej 

• remont studni głębinowych wraz z wymianą pomp 

 Inwestycja jest dofinansowana  przez Samorząd Województwa Mazowieckiego  w  kwocie   

 1.013.317,00 zł. (dotacja)  w ramach Programu Rozwoju  Obszarów Wiejskich  na lata 

 2007 – 2013, działanie Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej.  

SUW Kańkowo zaopatruje w wodę następujące miejscowości: 

Lp. Miejscowość Ilość km Rok budowy  Ilość 

mieszkańców 

1. Kańkowo     2,80  1991      587 

2. Zawisty Podleśne     3,90  1991      280 

3. Małkinia Górna  

ul. Kościelna 

ul. Ostrowska 

ul. Brokowska 

ul. 1-go Maja 

 

 

    8,70 

  

  

1992 

1993 

       

    354 

    118 

    621 

      89 

4. Daniłówka Pierwsza     6,40  2002      240 

5. Klukowo - Glina - Sumiężne   12,40  1993 - 2009      563 

6.  Błędnica     4,20  2012      403 

7.  Małkinia ul. Kolejowa     1,10  2013      210 

          Razem:   39,50    -    3465 

 



48 
 

Stacja Uzdatniania Wody w Rostkach Wielkich 

SUW Rostki Wielkie zrealizowany został na początku lat 60 ubiegłego wieku. Jest to stacja pracująca 

w układzie dwustopniowego pompowania i filtracji jednostopniowej wody.  

Na terenie stacji znajdują się dwie studnie głębinowe o wydajności Q ekspl=27 m3/h każda. Woda ze 

studni ujmowana jest pompami głębinowymi. Na SUW zamontowane są następujące urządzenia: 

• 2 odżelaziacze Ø1000 mm; 

• hydrofor o pojemności V=3,0 m3 

• sprężarka, 

• chlorator C-52. 

Sieć, którą zaopatruje SUW w Rostkach Wielkich, w większości zbudowana jest z rur azbestowych. 

Jest to odcinek o długości około 6 km charakteryzujący się   dużą awaryjnością. 

SUW w Rostkach Wielkich zaopatruje w wodę następujące miejscowości: 

Lp. Miejscowość Ilość km Rok budowy  Ilość mieszkańców 

1. Rostki Wielkie     4,30  1967      379 

2. Rostki Piotrowice     1,20  1996        58 

4. Podgórze Gazdy     1,50  2002        56 

5. Zawisty Nadbużne     1,70 1995 - 2004       365 

          Razem:     8,70    -       900 

 

Stacja Uzdatniania Wody w Złotkach. 

W dniu 29 kwietnia 2010 roku pomiędzy Gminą Małkinia Górna a Gminą Sadowne zostało zawarte 

porozumienie dotyczące wspólnej realizacji Stacji Uzdatniania Wody na działce oznaczonej numerem 

ewidencyjnym 672 w miejscowości Złotki, przedmiotem którego było: 

- wykonanie odwiertów, 

- opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji i   

   uzgodnień, 

- budowa stacji wraz z urządzeniami niezbędnymi do jej funkcjonowania, 

- budowa odcinka sieci głównej od stacji do granicy Gminy Małkinia Górna. 

Po przeprowadzeniu procedury przetargowej podpisano umowę na realizację zadania z Firmą 

BARTOSZ sp.j. Bujwicki, Sobiech z siedzibą w Białymstoku przy ul. Sejneńskiej 7. 

Zakres prac obejmował budowę: 

• dwóch studni głębinowych o wydajności Q = 40 m3/h 

• budynku technologicznego wraz z urzadzeniami do uzdatniania i tłoczenia wody, 

• zbiorników wody czystej o poj. 2 x 100 m3, 
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• zbiornika na wody popłuczne o poj. 20 m3, 

• uzbrojenie i zagospodarowanie terenu. 

Koszt wykonanych prac wyniósł 1 175 014,09 zł. 

Natomiast wykonanie  odcinka sieci wodociągowej łączącej Stację Uzdatniania Wody z granicą 

Gminy Małkinia Górna przewidywane  jest na dzień 31.08.2015 roku. 

Stacja Uzdatniania Wody i sieć wodociągowa  łącząca ją z gminą Małkinia Górna jest 

współwłasnością:  w ½  Gminy Małkinia Górna  i  ½ Gminy Sadowne. 

W myśl zawartego porozumienia zasady określające eksploatację SUW  zostaną ustalone odrębnym 

porozumieniem. 

Liczba mieszkańców do podłączenia do sieci wodociągowej wynosi: 

• 3 739  mieszkańców, z czego: 

• 2 296 – lewobrzeżna część gminy, 

• 1 443 – prawobrzeżna część gminy. 

• Poniższa tabela przedstawia miejscowości i liczbę mieszkańców do podłączenia do sieci 

wodociągowej. 

Miejscowość Liczba mieszkańców 

Boreczek 23 

Borowe 63 

Grądy 228 

Poniatowo 186 

Kiełczew 760 

Prostyń 818 

Treblinka 218 

Daniłowo 140 

Daniłowo Parcele 135 

Daniłówka Druga 30 

Małkinia Dolna 189 

Niegowiec 139 

Orło 262 

Sumiężne 375 

Żachy Pawły 173 

R a z e m : 3 739 

 

Wodociąg Małkinia Dolna – Sumiężne 

- 12.11.2012 roku ogłoszono przetarg nieograniczony na „Wykonanie dokumentacji projektowej na 

budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami Małkinia Dolna - Sumiężne”, 
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- 18.12.2012r. podpisano umowę z firmą BPI Szczytno Biuro Projektowo Inwestycyjne ze Szczytna na 

„Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami Małkinia 

Dolna – Sumiężne” na kwotę 47.970 zł. brutto. 

- 07.07.2014 roku uzyskano pozwolenie na budowę dla inwestycji „Budowa sieci wodociągowej wraz 

z przyłączami Małkinia Dolna – Sumiężne”, 

- 27.07.2015r. ogłoszono przetarg nieograniczony na roboty budowlane dot. „Budowa sieci 

wodociągowej wraz z przyłączami Małkinia Dolna – Sumiężne”, 

- Umowa podpisano w dniu 28.08.2015 r. z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym „ZIEJA” Ryszard 

Zieja, ul. Fabryczna 9, 18-400 Łomża na kwotę 736.618,54 zł. brutto. 

- Roboty budowlane zakończono w dniu 19.11.2015 roku podpisaniem protokołu końcowego odbioru 

robót. 

Przyłącza dodatkowe Małkinia Dolna, Sumiężne 

W trakcie robót budowlanych przy budowie sieci wodociągowej w Małkini Dolnej i Sumiężnem część 

mieszkańców, którzy nie była ujęta w projekcie budowlanym do przyłączenia do sieci wodociągowej, 

zgłosiła się do Urzędu Gminy o podłączenie do sieci wodociągowej. 

Ze względu na podpisaną umowę ryczałtową z wykonawcą nie było możliwości zlecenia wykonawcy 

wykonania dodatkowych przyłączy jako robót dodatkowych. Gmina, zleciła Firmie BPI Szczytno 

opracowanie projektów na wykonanie przyłączy. Na podstawie złożonych deklaracji przez 

mieszkańców i opracowanych projektów 09.03.2016 r ogłoszono zapytanie ofertowe na wykonanie 

dodatkowych 29 szt. przyłączy wodociągowych. Otwarcia ofert dokonano 22.03.2016 roku. Najniższą 

cenę zaproponował Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Małkini Górnej na 

kwotę 56 580,00 zł brutto z terminem wykonania 31.05.2016 r. Umowę z Wykonawcą podpisano w 

dniu 25.03.2016 r.  

Wodociąg wraz z przyłączami relacji Daniłowo – Niegowiec 

Przetarg nieograniczony na Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej 

wraz z przyłączami relacji Daniłowo – Niegowiec (Daniłowo, Daniłówka Pierwsza, Daniłowo 

Parcele, Żachy Pawły, Niegowiec)  został ogłoszony w dniu 10.11.2012 roku. Umowę podpisano w 

dniu 18.12.2012 r. z  Biurem Projektów Inwestycyjnych ze Szczytna. Kwota umowy  61.500,00 

brutto. Pozwolenie na budowę uzyskano 16.03.2016 r. 

Przetarg nieograniczony na roboty budowlane dot. budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami 

relacji Daniłowo - Niegowiec ogłoszono 13.04.2016 r. 

Umowa zawarta w dniu  03 czerwca 2016 z Przedsiębiorstwem Instalacji Sanitarnych INSTAL, ul. 

Ustronna 7, 08-300 Sokołów Podlaski na kwotę 1 035 291,00 złotych 

Zakres rzeczowy: 

Sieć - 10851 m 



51 
 

Przyłącza – 2445 m 

Wodociąg Prostyń 

W dniu 20.04.2015 ogłoszono zapytanie ofertowe „Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę 

sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Prostyń.” Umowę podpisano w dniu 

26.05.2015 r z ALDAR Artur Soszyński Projektowanie Sieci i Instalacji Sanitarnych, z  Warszawy. 

Na kwotę 84 747,00 zł brutto. Zgłoszenia robót budowlany dokonano 09.02.2016 roku w Starostwie 

Powiatowym. Wniosek o pozwolenie na budowę na przejście pod torami złożono 24.02.2016 r. 

Pozwolenie wydano 14.04.2016 r. 

Przetarg nieograniczony na roboty budowlane dot. budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami 

w m. Prostyń ogłoszono 18.03.2016 r. 

W dniu 10.05.2016 roku podpisano umowę na roboty budowlane z firmą Multikom Andrzej Nakielski 

z Ostrołęki na kwotę 1 681 580,85 zł brutto. 

Zakres rzeczowy: 

Sieć – 10181,50 m 

Przyłącza-7925,60 

Wodociąg wraz z przyłączami w miejscowości Kiełczew 

Zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej wraz z 

przyłączami w miejscowości Kiełczew ogłoszono w dn. 23.07.2015 r. Umowę podpisano w dniu 

30.09.2015 z Adamem Wardęckim Biuro Projektowo Inwestycyjne BPI ze Szczytna. Kwota umowy 

115 620,00 zł brutto.  

Umowę z wykonawcą podpisano 06 czerwca 2017 z Multicom Andrzej Nakielski, 07-410 Ostrołęka 

ul. Kolejowa 103 na kwotę 2 375 621,98 

Zakres rzeczowy: 

Sieć – 14850,00 m, 

Przyłącza-5573 m. 

Wodociąg wraz z przyłączami w miejscowościach Orło, Niegowiec, Daniłowo, Parcele, 

Daniłówka Druga 

Projekt budowlany opracowała firma GM Grzegorz Malinowski z Wyszkowa za kwotę 83 490,00 zł 

brutto. 

Umowa na roboty budowlane podpisana w dniu 22.11.2017 z Multi – Kom Andrzej Nakielski, ul. 

Kolejowa 103, 07-410 Ostrołęka na kwotę brutto 3 093 158,67 zł. 

Zakres rzeczowy: 

Całkowita długość sieci wodociągowej wynosi 11 136,00 mb, 
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Przyłącza o łącznej długości 3 166,00 mb. 

Wodociąg wraz z przyłączami w miejscowościach Poniatowo i Grądy 

Projekt budowlany opracowała firma Biuro Projektowo Inwestycyjne BPI ze Szczytna za kwotę 

77 059,50 zł brutto. 

Umowa podpisana w dniu: 18.12.2017 z Energotel – Bis Joanna Taciak ul. Mickiewicza 105, 05-320 

Mrozy na kwotę 1 476 000,00 – zł brutto. 

Zakres rzeczowy: 

Łączna długość sieci wodociągowej wynosi: 7 511,01 m, 

Łączna długość przyłączy wynosi: 2 099,52 m. 

Wodociągowej w Zawistach Nadbużnych 

Roboty wykonał  Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp.z o.o. ul. Nurska 144, 07-320 

Małkinia Górna za kwotę 51 814,50 zł.  

Zakres rzeczowy: 318 mb sieci wodociągowej. 

Wodociąg w Zawistach Nadbużnych – (przy żłobku) 

Roboty wykonał  Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp.z o.o. ul. Nurska 144  

07-320 Małkinia Górna za kwotę 67 636,47zł. 

Zakres rzeczowy: 

Sieć - 320,00 mb. 

Wodociąg w Glinie 

Roboty wykonał  Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp.z o.o. ul. Nurska 144, 07-320 

Małkinia Górna za kwotę 69 000,00 zł brutto. 

Zakres rzeczowy: 

Sieć - 362,00 mb. 

Rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Rostki Wielkie 

Umowa została podpisana 29 października 2018 z Przedsiębiorstwem Instalacji Sanitarnych INSTAL 

z Sokołowa Podlaskiego. Kwota umowa 220 735,80 zł brutto. 

Zakres rzeczowy: 

Sieć wodociągowa – 1105 mb, 

Przyłącza – 285 mb. 
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Zestawienie inwestycji wodociągowych zrealizowanych w latach 2015 - 2018 

 

Lp Rok  

realizacji 

Nazwa zadania Wykonawca Cena brutto Liczba 

przyłączy 

[szt] 

Długość [m] 

Sieć 

Przyłacza 

1. 19.11.2015  Budowy sieci 

wodociągowej 

wraz z 

przyłączami 

Małkinia Dolna – 

Sumiężne 

Przedsiębiorstwo 

Wielobranżowe 

„ZIEJA” Ryszard 

Zieja, ul. Fabryczna 

9, 18-400 Łomża 

736.618,54  115 6321 

2. 28.12.2016 Budowa sieci 

kanalizacyjnej 

wraz z 

przyłączami 

relacji Daniłowo – 

Niegowiec 

Przedsiębiorstwo 

Instalacji Sanitarnych 

INSTAL, ul. 

Ustronna 7, 08-300 

Sokołów Podlaski 

1 035 291,00  127 10910,75 

3. 11.01.2017  Budowy sieci 

wodociągowej 

wraz z 

przyłączami w m. 

Prostyń 

MULTIKOM 

Andrzej Nakielski 

ul. Kolejowa 103, 07-

410 Ostrołęka 

1.681.580,85 246 9736,2 

2622,4 

4. 3.04.2017 Wykonanie 

przyłączy 

dodatkowych na 

sieci 

wodociągowej w 

miejscowościach 

Daniłówka 

Pierwsza, 

Daniłowo, 

Daniłowo Parcele, 

Żachy Pawły, 

Niegowiec 

Zakład Gospodarki 

komunalnej i 

Mieszkaniowej Sp.z 

o.o. ul. Nurska 144, 

07-320 Małkinia 

Górna 

83 250,00 88 1896,70 

5 31.03.2018 Budowa sieci 

wodociągowej 

wraz z 

przyłączami w 

miejscowości 

Kiełczew 

MULTIKOM  

Andrzej Nakielski 

ul. Kolejowa 103, 07-

410 Ostrołęka 

2 375 621,98 156 14 810,85 

6 761,00 

6. 15.07.2018 Budowa sieci 

wodociągowej w 

Zawistach 

Nadbużnytch 

Zakład Gospodarki 

komunalnej i 

Mieszkaniowej Sp.z 

o.o. ul. Nurska 144, 

07-320 Małkinia 

Górna 

51 814,50 - 318,00 
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7. 31.08.2018 Budowa sieci 

wodociągowej w 

Zawistach 

Nadbużnytch – 

(przy żłobku) 

Zakład Gospodarki 

komunalnej i 

Mieszkaniowej Sp.z 

o.o. ul. Nurska 144, 

07-320 Małkinia 

Górna 

67 636,47 1 320,00 

8. 26.10.2018 Budowa sieci 

wodociągowej w 

Glinie 

Zakład Gospodarki 

komunalnej i 

Mieszkaniowej Sp.z 

o.o. ul. Nurska 144, 

07-320 Małkinia 

Górna 

69 000,00 - 362,00 

 

Zestawienie inwestycji wodociągowych zrealizowanych w 2019 

Lp Rok  

realizacji 

Nazwa zadania Cena brutto Liczba 

przyłączy 

[szt] 

Długość 

[m] 

Sieć 

Przyłacza 

1 30.04.2019 Budowa sieci wodociągowej wraz z 

przyłączami w miejscowościach 

Orło, Niegowiec, Daniłowo Parcele, 

Daniłówka Druga 

3 093 158,67 70 11.135,00 

3.166,00 

2. 31.01.2019 Budowa sieci wodociągowej wraz z 

przyłączami w miejscowościach 

Poniatowo, Grądy 

 

1 476 000,00 85 7511,01 

2 099,52 

3 31.05.2019  

Wykonano 

Rozbudowy sieci wodociągowej 

wraz z przyłączami w miejscowości 

Rostki Wielkie 

220 735,80 7 

 

1105,00 

285,00 

4. W trakcie 

realizacji 

Budowa sieci wodociągowej wraz z 

przyłączami w miejscowościach 

Treblinka, Borowe Boreczek 

 

1 189461,85 Przewidziane 

66 

7 964,85 

2066,00 

5 30.06.2019 

 

Budowa sieci wodociągowej i 

kanalizacji sanitarnej w ul. 15 

Sierpnia i ul. 11 Listopada w Małkini 

Górnej 

618 050,40 

łącznie z 

kosztem  

kanalizacji 

3  

940 m 

 

5. Sieć kanalizacyjna oczyszczalnia ścieków. 

 

Pierwszą oczyszczalnię ścieków  w Małkini  wybudowano w 1969 roku. Zlokalizowano ją  w 

prawostronnej części  miejscowości  na obszarze znajdującym się w niewielkiej odległości od 

wykształcającego się centrum  i od ulicy Nurskiej stanowiącej główną oś komunikacyjną, w pobliżu 

pierwszych bloków mieszkalnych (kolejowych). Zaletą lokalizacji oczyszczalni było centralne 

położenie w stosunku do największych skupisk zabudowy prawostronnej części Małkini. Składała 

się ona z osadnika Imhoffa, złoża biologicznego i osadnika wtórnego Przepustowość oczyszczalni – 

ciągu ze złożem biologicznym wynosiła około 200 m3/d. W połowie lat osiemdziesiątych ubiegłego 

stulecia została rozbudowana o dwa ciągi technologiczne typu „Bioblok MU – 300”. Była to 

oczyszczalnia zblokowana o konstrukcji stalowej umieszczona w ocieplonym budynku o konstrukcji 
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żelbetowej. Nominalna przepustowość dwóch linii technologicznych typu „Bioblok” wynosiła 600 

m3/d. Każdy ciąg oczyszczalni składał się z trzech komór napowietrzania osadu czynnego o 

pojemności 100 m3, jednej kraty łukowej i trzech osadników wtórnych. Każda komora wyposażona 

była w aerator powierzchniowy typu AP-1000 napędzany silnikiem elektrycznym. Aeratory 

umocowane były do stałego pomostu łączącego poszczególne elementy oczyszczalni. Czas 

napowietrzania ścieków w komorach osadu czynnego wynosił 24 h. Nadmierny osad czynny 

usuwany był okresowo na poletka osadowe. Łączna nominalna przepustowość oczyszczalni 

wynosiła 800 m3/d, natomiast faktyczna przepustowość była niższa o około 30 %. Spowodowane to 

było znacznym zużyciem technicznym urządzeń, gdyż była ona eksploatowana nieprzerwanie od 

1985 roku.  W związku z tym w połowie lat dziewięćdziesiątych podjęto działania modernizacyjne. 

Istniejący system napowietrzania ścieków z użyciem energochłonnych i hałaśliwych aeratorów 

powierzchniowych zastąpiono systemem napowietrzania drobnopęcherzykowego.   

Ze względu na nieefektywność  funkcjonowania poletek osadowych, które pracowały przy 

jednostopniowej pracy oczyszczalni, zastąpiono je urządzeniem do mechanicznego odwadniania 

osadu - prasą prod. Inkox typu SKID. Prasa usytuowana została w budynku głównym biobloków 

obok pomieszczenia dmuchaw. W procesie prasowania uzyskano 10-krotne zmniejszenie objętości 

osadu.  Od roku 2002 r., ze względu na brak zadawalających efektów oczyszczania, obiekt pracował 

w układzie dwustopniowym, traktując układ ze złożami biologicznymi jako pierwszy stopień 

oczyszczania oraz układ biobloków jako drugi stopień oczyszczania. Należy stwierdzić, że gmina 

Małkinia Górna jest zaniedbana pod względem sanitacji wsi. Rozwój systemu zaopatrzenia w wodę 

nie był połączony z jednoczesnym rozwiązywaniem systemu odbioru i oczyszczania ścieków, 

dlatego jedynie część miejscowości gminnej posiada kanalizację sanitarną. W latach  1969 – 2014 

wybudowano zaledwie 10,67 km sieci kanalizacyjnej. Ze zbiorowego systemu kanalizacyjnego 

korzysta obecnie około 4 030 osób, co stanowi  32,4 % mieszkańców gminy.  System 

kanalizacyjnym objęte są następujące ulice:  część ulicy Nurskiej,  osiedle 40 – lecia,  ul. Cicha, ul. 

Leśna, część ul. Przedszkolnej,  ul. Wilczyńskiego,  ul. Lipowa,  ul. Sienkiewicza, ul. Mickiewicza, 

część ul. Piaski,  ul. Kolejowa. Pozostały obszar gminy jest nieskanalizowany. Nieczystości płynne 

gromadzone są w bezodpływowych zbiornikach na posesjach. Opróżniane są okresowo wozami 

asenizacyjnymi, a nieczystości wywożone są do oczyszczalni.  

W celu aktywizacji działań w kierunku wyrównania dysproporcji społecznych, gospodarczych i 

przestrzennych, Gmina Małkinia Górna podjęła starania mające za zadanie wyposażyć aglomerację 

Małkinia Górna w oczyszczalnię ścieków pozwalającą na odbiór i oczyszczenie ścieków 

komunalnych zgodnie z wymogami Dyrektywy 91/271/EWG, co pozwoli wzmocnić atrakcyjność 

inwestycyjną  terenu, poprawi standard życia ludzi oraz ochronę środowiska naturalnego. Następnie 

podjęto działania mające na celu uzyskanie dotacji na rozbudowę oczyszczalni. Wniosek o 

dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na 

lata 2007-2013, Priorytet IV Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka. Działanie 4.1. 
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Gospodarka wodno-ściekowa złożono w listopadzie 2008 roku do Mazowieckiej Jednostki 

Wdrażania Programów Unijnych na kwotę 8 873 679,43 złotych, dofinansowanie 85% w kwocie 7 

542 627,51 złotych w tym roboty budowlane dotyczące rozbudowy oczyszczalni na kwotę 8 272 

942,00 złotych w tym dofinansowanie 7 032 000,70 złotych.  Po długotrwałej ocenie formalnej i 

merytorycznej złożonego wniosku na we wrześniu 2009 roku opracowano studium wykonalności do 

wnioskowanej inwestycji. Pozytywna ocena wykonalności inwestycji została uwieńczona 

podpisaniem umowy z Zarządem Województwa Mazowieckiego 07.12.2010 roku.  Niezwłocznie po 

podpisaniu umowy z Zarządem Województwa, mając pewność że inwestycja zostanie 

dofinansowana ze środków Unii Europejskiej, przystąpiono do przygotowania dokumentacji 

przetargowej na rozbudowę oczyszczalni. Ogłoszenie o przetargu na roboty budowlane 

opublikowano 21.01.2011 roku. W wyniku procedury przetargowej wybrano ofertę Konsorcjum: 

Ecol – Unicon Sp. z o.o. z Gdańska oraz Rejonowy Związek Spółek Wodnych z Siemiatycz. Umowę 

podpisano 25.03.2011 roku.  Kolejnym ogłoszonym przetargiem publicznym niezbędnym do 

realizacji inwestycji było wyłonienie firmy, która będzie pełniła funkcje inspektora nadzoru 

inwestorskiego. Podpisanie umowy z firmą WDI Obsługa Inwestycji z Ostrołęki, której oferta 

okazała się najkorzystniejszą nastąpiło 22.04.2011 roku. Po zakończeniu procedur przetargowych, 

zweryfikowano koszty zawarte w pierwotnym wniosku złożonym do Mazowieckiej Jednostki 

Wdrażania Programów Unijnych  i ustalono je na kwotę 7 235 905,59 złotych z dofinansowaniem 

85% 6 150 519,75 złotych w tym oczyszczalnia ścieków  na kwotę 6 858 545,69 złotych z 

dofinansowaniem 85% na kwotę 5 829 763,84 złote. Rozpoczęcie robót budowlanych na terenie 

oczyszczalni ścieków nastąpiło w maju 2011 roku. Nie obeszło się bez niespodzianek na placu 

budowy, jakim był stary zbiornik, zapewne obsługujący istniejące budynki w latach 30 tych 

poprzedniego wieku oraz niezinwentaryzowana sieć gazowa, która spowodowała konieczność 

wykonania projektów zamiennych i prac dodatkowych. Te niespodziewane prace, konieczne do 

wykonania, spowodowały przesunięcia planowanego zakończenia inwestycji. Trzeba zaznaczyć, że 

wykonywane prace były prowadzone na obiekcie czynnym, co było dużym wyzwaniem by 

jednocześnie prowadzić prace budowlane i zachować obieg technologiczny istniejącej oczyszczalni i 

włączać nowo wybudowane obiekty w cykl technologiczny. Ostatecznie roboty budowlane zostały 

zakończone 30.06.2013 roku potwierdzone podpisaniem końcowego protokołu odbioru robót 

budowlanych. 

Stan kanalizacji sanitarnej w gminie Małkinia Górna. (stan na dzień 31.12.2014 r.)  

- sołectwo Małkinia Górna I, ulice Brokowska, Ostrowska, Kościelna, 1-go Maja, Strażacka, Jana III 

Sobieskiego - brak kanalizacji, Referat inwestycji nie posiada danych dotyczących ilości 

przydomowych szamb i oczyszczalni. - sołectwo Małkinia Mała – Przewóz – brak sieci 

kanalizacyjnej, - Sołectwo Małkinia Górna II, ulice: Biegańskiego, sieć zrealizowana w 1981 r. (brak 

danych dot. ilości przyłączy) Kolejowa, sieć o dług. 1,36 km zrealizowana w 2014 r. – przyłączy 22 

szt. Lipowa, Mickiewicza , Sienkiewicza,  sieć wykonana  w 2009 roku o dług. 1,8 km- przyłącza 27 
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szt. Nurska, sieć zrealizowana w 1982 r. brak danych dot. ilości przyłączy, od ulicy Piaski do 

ostatniej posesji od strony przejazdu kolejowego – brak kanalizacji i dalej od poczty do zajazdu „Pod 

Sosnami”  

– brak kanalizacji. Piaski, (część ulicy posiada kanalizację sanitarną) sieć wybudowana w 2013 roku 

o długości 0,64 km – ilość przyłączy 19 szt. Wilczyńskiego 

 – sieć zrealizowana w 1983 roku o dł. 0,20 km – liczba przyłączy 9 szt.  

- Sołectwo Małkinia Górna III, ulice: Cicha, sieć zrealizowana w 1972 roku, brak danych dot. liczby 

przyłączy Przedszkolna (część ulicy posiada sieć kanalizacyjna zrealizowaną w roku 1990) brak 

danych dot. długości i liczby przyłączy. Dokumentacja projektowa na pozostałą część ulicy 

Przedszkolnej jest w trakcie realizacji – termin wykonania  grudzień 2016 r.   ul. Leśna 3,  sieć 

zrealizowana w roku 1976, przyłącze 1 szt. 

 - sołectwo Małkinia Górna IV,  ul. Leśna 2, 4, 5,13, 13A, 14, 16, 16B, 18, 20, 7, 9, 11,    22, 24- sieć 

kanalizacyjna wybudowana w 1981 roku, liczba przyłączy – 17, brak danych dotyczących długości 

sieci - sołectwo Małkinia Górna V , ulice : Chopina, Jana Pawła II, Kochanowskiego Konopnickiej, 

Konstytucji 3-go Maja, Kopernika, Skłodowskiej, Słowackiego, Witosa,    Wyspiańskiego,  

Wyszyńskiego, Żeromskiego – sieć o długości 3,7 km zrealizowana w   latach 1997 – 1998, liczba   

przyłączy 170 sztuk,     Część ulicy Witosa i 15 Sierpnia zrealizowana w roku 2013, sieć o długości  

0,4 km, Małkinia Górna 58 liczba  przyłączy – 12, część ulicy 15-go Sierpnia nie posiada 

kanalizacji.  

- Sołectwo Kiełczew, brak kanalizacji sanitarnej,   

- sołectwo Prostyń, brak kanalizacji sanitarnej, 

 - sołectwo Borowe, brak kanalizacji sanitarnej,  

 - sołectwo Treblinka (Treblinka i Boreczek), brak kanalizacji sanitarnej,  

- sołectwo Grądy, brak kanalizacji sanitarnej,  

- sołectwo Poniatowo, brak kanalizacji sanitarnej,  

- sołectwo Kańkowo, brak kanalizacji sanitarnej,  

- sołectwo Zawisty Podleśne, brak kanalizacji sanitarnej  

- sołectwo Rostki Wielkie, brak kanalizacji sanitarnej, 

- sołectwo Rostki Piotrowice, brak kanalizacji sanitarnej,  

- sołectwo Podgórze Gazdy, brak kanalizacji sanitarnej,   

- sołectwo Zawisty Nadbużne, brak kanalizacji sanitarnej,  

- sołectwo Daniłowo, brak kanalizacji sanitarnej,  

- sołectwo Daniłówka Pierwsza, brak kanalizacji sanitarnej        

- sołectwo Daniłowo – Parcele, brak kanalizacji sanitarnej,  

- sołectwo Żachy – Pawły, brak kanalizacji sanitarnej, referat inwestycji nie posiada danych dot. 

liczby szamb i przydomowych oczyszczalni ścieków,  

- sołectwo Niegowiec (Niegowiec i Daniłówka Druga), brak kanalizacji sanitarnej 
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 - sołectwo Orło, brak kanalizacji sanitarnej, - sołectwo Błędnica, brak kanalizacji sanitarnej, - 

sołectwo Małkinia Dolna, brak kanalizacji sanitarnej  

- sołectwo Glina, brak kanalizacji sanitarnej,  

- sołectwo Klukowo, brak kanalizacji sanitarnej,         

- sołectwo Sumiężne, brak kanalizacji sanitarnej,  

Ogółem zrealizowana  sieć kanalizacyjna o długości 10,67 km, do której podłączonych jest 309 

budynków. 

 

Zestawienie inwestycji kanalizacyjnych zrealizowanych w latach 2015 - 2018 

Lp Nazwa zadania Wykonawca Cena brutto Uwagi 

1. Budowa sieci 

kanalizacyjnej 

wraz z 

przyłączami w 

Małkini 

Górnej. Etap I i 

Etap II” 

Konsorcjum: 

Przedsiębiorstwo 

Instalacyjne PRIM S.A. ul. 

Suwalska 84, 19-300 Ełk – 

Lider, ELMOS S.A. 

Żelków Kolonia ul. 

Akacjowa 1, 08-110 

Siedlce 

1 534 491,42  2726,0 m kanalizacji 

grawitacyjnej, 827,0 m 

kanalizacji tłocznej,  

 

 

2. Budowy sieci 

kanalizacyjnej 

w Małkini 

Górnej. Etap 

III 

MULTIKOM Andrzej 

Nakielski 

ul. Kolejowa 103, 07-410 

Ostrołęka 

4 466 261,39 7010,30 m kanalizacji 

grawitacyjnej, 412,0 m 

kanalizacji tłocznej,  

166 szt. przyłączy 

kanalizacyjnych  

 

 

3. Wykonania 

sieci 

kanalizacyjnej 

wraz z 

przyłączami w 

Małkini Górnej 

przy ul. 

Nurskiej 

MULTIKOM Andrzej 

Nakielski 

ul. Kolejowa 103, 07-410 

Ostrołęka 

60 270,00 Sieć kanalizacyjna -84 m 

Przyłącza kanalizacyjne -  105 

m, 5 szt. 
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4 Budowy 

kanalizacji 

sanitarnej wraz 

z przyłączami 

w części ul. 

Ostrowskiej i 

Kościelnej w 

Małkini Górne 

Przedsiębiorstwo 

Budowlano – 

Handlowe„Z. Niziński” 

Zdzisław Niziński, ul. 

Serocka 11A, 07-200 

Wyszków 

415 346,19 

Kanalizacja i 

wodociąg 

80,00 m przyłączy sanitarnych 

282,3 sieci kanalizacyjnej 

Odcinek 18,6 m przyłącza 

wodociągowego 

5 Budowa sieci 

wodociągowej 

i kanalizacji 

sanitarnej w ul. 

15 Sierpnia i 

ul. 11 

Listopada w 

Małkini Górnej 

 

Przedsiębiorstwo Instalacji 

Sanitarnych INSTAL, ul. 

Ustronna 7, 08-300 

Sokołów Podlaski 

 

 

 

618 050,40 

łącznie z 

kosztem  

wodociągu 

889,00 mb sieci  – 2 przyłącza  

 

6 Budowy 

kanalizacji 

sanitarnej na 

ul. 

Brokowskiej i 

ul. Strażackiej 

w Małkini 

Górnej 

MULTIKOM Andrzej 

Nakielski, ul. Kolejowa 

103, 07-410 Ostrołęka 

10 961 236,50  planowany termin 

zakończenia- 31.07.2020 r. 

3 921,6 m kanalizacji 

grawitacyjnej, 565,7 m 

kanalizacji tłocznej,  

180 przyłączy o łącznej 

długości 2 586,0 m. - 8 szt. 

przepompowni ścieków. 

RAZEM:  10991,6 m  kanalizacji 

grawitacyjnej 1239  m 

kanalizacji tłocznej 

 

Zestawienie wykonanej w 2019 roku sieci kanalizacyjnej 

Lp Rok  

realizacji 

Nazwa zadania Cena brutto Długość przyłączy  

 sieci 

 

1 2019 Budowy kanalizacji sanitarnej 

wraz z przyłączami w części 

ul. Ostrowskiej i Kościelnej w 

Małkini Górne 

415 346,19 

Kanalizacja i 

wodociąg 

80,00 m przyłączy 

sanitarnych 

282,3 sieci kanalizacyjnej 

Odcinek 18,6 m przyłącza 
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wodociągowego 

2 2019 Budowa sieci wodociągowej i 

kanalizacji sanitarnej w ul. 15 

Sierpnia i ul. 11 Listopada w 

Małkini Górnej 

618 050,40 

łącznie z 

kosztem  

wodociągu 

889,00 – 2 przyłącza  

 

5 W trakcie 

realizacji 

Budowy kanalizacji sanitarnej 

na ul. Brokowskiej i ul. 

Strażackiej w Małkini Górnej – 

w trakcie realizacji 

10 961 236,50 2020-07-31 - planowany 

termin zakończenia 

3 921,6 m kanalizacji 

grawitacyjnej, 565,7 m 

kanalizacji tłocznej,  

180 przyłączy o łącznej 

długości 2 586,0 m. - 8 szt. 

przepompowni ścieków 

 

 

Stan mienia komunalnego gminy podlega ciągłym zmianom wynikającym z gospodarowania 

mieniem komunalnym, należącym do zadań Wójta Gminy na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 

1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.). 

Nabycie nieruchomości następuje na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 maja 1990 roku – 

przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie  terytorialnym i  pracownikach samorządowych (Dz. 

U. Nr 32 poz.191 z 1990 r. z późn. zm.) oraz na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o 

samorządzie gminnym. 

NABYCIE NIERUCHOMOŚCI DO ZASOBU GMINY 2018  

Podstawową formą przejęcia mienia Skarbu Państwa niezbędnego do realizacji zadań 

publicznych przez Gminę Małkinia Górna jest komunalizacja z mocy prawa oraz komunalizacja na 

wniosek gminy na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 maja 1990 roku – przepisy wprowadzające 

ustawę o samorządzie  terytorialnym i  pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32 poz.191 z 1990 r. 

z późn. zm.). 

Komunalizacja jest nadal prowadzona, z tym że intensywność tego procesu zdecydowanie maleje.  

W 2018 r. dokonano nabycia na rzecz Gminy Małkinia Górna: 

- działek o nr ew. 1104 i 1105 o łącznej powierzchni 0,68 ha położonych w obrębie 

ewidencyjnym Grądy, na której znajduje się budynek świetlicy wiejskiej; 

- działki nr 579/6 o pow. 0,0292 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Małkinia Górna 

z przeznaczeniem na poszerzenie wjazdu do cmentarza od strony ulicy Kościelnej. 

- dokonano nabycia na rzecz Gminy prawa użytkowania wieczystego działki 25/50 o 

powierzchni 6,8112 położonej w miejscowości Treblinka pod budowę pomnika 

upamiętniającego ofiary obozu zagłady w Treblince. 
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Inną formą przejęcia mienia na własność gminy jest nabycie nieruchomości w wyniku  

podziału geodezyjnego gruntów stanowiących własność prywatną, które zgodnie z planem 

przestrzennego zagospodarowania gminy przeznaczone są pod drogi bądź pod poszerzenie 

istniejących dróg gminnych.  

 

Nieruchomości gruntowe zakupione przez Gminę w latach 2015 – 2018 

Data 
nabycia 

L.p.  Nr 
działki 

Powierzchnia w 
ha 

Położenie Podmiot od 

którego dokonano 

nabycia 
nieruchomości 

Forma nabycia Przeznaczenie 
działki 

Tytuł prawny 

2015 1. 80 0,3800 Daniłówka 

Druga 
Skarb Państwa komunalizacja pod drogę gminną Decyzja Wojewody 

Mazowieckiego nr 

88/O/2015 z dnia 25 

luty 2015 r. 

2. 2499 0,1900 Małkinia 

Górna ul. 

Chopina 

Skarb Państwa komunalizacja pod drogę gminną Decyzja Wojewody 

Mazowieckiego nr 

90/O/2015 z dnia 3 

marca 2015 r. 

3. 2431 0,1800 Małkinia 

Górna, ul. 

Leśna 

Skarb Państwa komunalizacja Szkoła nr 2 Decyzja Wojewody 

Mazowieckiego nr 

102/O/2015 z dnia 9 

marca 2015 r.  

4. 995 0,2552 Małkinia 

Górna, ul. 

Piaski  

Skarb Państwa komunalizacja pod drogę gminną Decyzja Wojewody 

Mazowieckiego nr 

340/O/2015 z dnia 

21 lipca 2015 r. 

5 25/34 0,3024 Treblinka PKP S.A. nabycia prawa 

własności 
droga gminna Decyzja 

zatwierdzająca 

podział nr 

RSH.6831.20.2015 z 

dnia 15 października 

2015 r. 

6. 241/1 0,0038 Borowe osoba fizyczna nabycie prawa 

własności z 

mocy prawa 

pod poszerzenie 

drogi gminnej 
Decyzja 

zatwierdzająca 

podział nr 

RSH.6831.24.2015 z 

dnia 21 października 

2015 r. 

2016 1. 510 0,8200 Kiełczew Skarb Państwa komunalizacja  pod usługi sportu 

i rekreacji 
Decyzja Wojewody 

Mazowieckiego nr 

167/O/2016 z dnia 7 

marca 2016 r.  

2. 511 0,6800 Kiełczew Skarb Państwa komunalizacja  pod 

mieszkaniowo - 

usługowe 

Decyzja Wojewody 

Mazowieckiego nr 

168/O/2016 z dnia 7 

marca 2016 r. 

3. 529 0,9400 Kiełczew Skarb Państwa komunalizacja pod 

mieszkaniowo – 

usługowe i zieleń 

parkowa 

Decyzja Wojewody 

Mazowieckiego nr 

169/O/2016 z dnia 7 

marca 2016 r. 
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4. 379/9 0,1300 Kiełczew Skarb Państwa komunalizacja pod drogę gminną Decyzja Wojewody 

Mazowieckiego nr 

170/O/2016 z dnia 7 

marca  2016 r.  

5. 797/11

2 
4,0770 Małkinia 

Górna, ul. 

Kolejowa 

PKP S.A.  nabycie prawa 

użytkowania 

wieczystego 

brak (na części 

działki istniejące 

targowisko) 

AN 468/2016 z dnia 

18 marca 2016 r.  

6 415 1,4100 Błędnica Skarb Państwa komunalizacja pod drogę gminną Decyzja Wojewody 

Mazowieckiego nr 

204/O/2016 z dnia 

29 marca 2016 r. 

7. 416 0,9800 Błędnica Skarb Państwa komunalizacja pod drogę gminną Decyzja Wojewody 

Mazowieckiego nr 

205/O/2016 z dnia 

29 marca 2016 r. 

8. 204/6 0,0300 Błędnica osoba fizyczna nabycie prawa 

własności 
pod poszerzenie 

drogi gminnej 
Decyzja 

zatwierdzająca 

podział nr 

RSH.6831.28.2015 z 

dnia 4 kwietnia  

2016 r. 

9. 324/1 0,9604 Małkinia 

Mała - 

Przewóz 

PKP S.A.  nabycie prawa 

użytkowania 

wieczystego 

brak (na części 

działki istniejąca 

droga asfaltowa) 

AN 1208/2016 z dnia 

06 czerwca 2016 r. 

10. 631/16 0,0527 Zawisty 

Podleśne 
osoba fizyczna nabycie prawa 

własności z 

mocy prawa 

pod poszerzenie 

drogi gminnej 
Decyzja 

zatwierdzająca 

podział nr 

RSH.6831.7.2016 z 

dnia 15 czerwca 

2016 r. 

11. 631/18 0,0117 Zawisty 

Podleśne 
osoba fizyczna nabycie prawa 

własności z 

mocy prawa 

pod poszerzenie 

drogi gminnej 
Decyzja 

zatwierdzająca 

podział nr 

RSH.6831.7.2016 z 

dnia 15 czerwca 

2016 r. 

12. 25/42 3,7613 Treblinka Powiat Ostrów 

Maz.  
nabycie prawa 

własności 
droga gminna Uchwała nr 

XVI/143/2016 z dnia 

28 czerwca 2016 r.  

13. 141/5 0,5518 Poniatowo Powiat Ostrów 

Maz. 
nabycie prawa 

własności 
droga gminna Uchwała nr 

XVI/143/2016 z dnia 

28 czerwca 2016 r.  

14. 221/2 0,0674 Poniatowo Powiat Ostrów 

Maz. 
nabycie prawa 

własności 
droga gminna Uchwała nr 

XVI/143/2016 z dnia 

28 czerwca 2016 r.  

15. 221/3 1,5323 Poniatowo Powiat Ostrów 

Maz. 
nabycie prawa 

własności 
droga gminna Uchwała nr 

XVI/143/2016 z dnia 

28 czerwca 2016 r.  

16. 1359 0,7200 Prostyń Powiat Ostrów 

Maz. 
nabycie prawa 

własności 
droga gminna Uchwała nr 

XVI/143/2016 z dnia 

28 czerwca 2016 r.  

17. 213 1,0200 Grądy Powiat Ostrów 

Maz. 
nabycie prawa 

własności 
droga gminna Uchwała nr 

XVI/143/2016 z dnia 

28 czerwca 2016 r.  
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18. 1153/1 0,0025 Kiełczew osoba fizyczna nabycie prawa 

własności z 

mocy prawa 

pod poszerzenie 

drogi gminnej 
Decyzja 

zatwierdzająca 

podział 

RSH.6831.5.2016 z 

dnia 18 lipca 2016 r. 

19. 1154/1 0,0025 Kiełczew osoba fizyczna nabycie prawa 

własności z 

mocy prawa 

pod poszerzenie 

drogi gminnej 
Decyzja 

zatwierdzająca 

podział 

RSH.6831.5.2016 z 

dnia 18 lipca 2016 r. 

20. 420 0,1100 Prostyń Skarb Państwa komunalizacja pod zieleń 

parkową (na 

części kapliczka 

Św. Anny) 

Decyzja Wojewody 

Mazowieckiego nr 

510/O/2016 z dnia 

29 lipca 2016 r.  

21. 424 0,1500 Prostyń Skarb Państwa komunalizacja pod parking 

gminny 
Decyzja Wojewody 

Mazowieckiego nr 

510/O/2016 z dnia 

29 lipca 2016 r.  

22. 76/3 0,0733 Małkinia 

Mała - 

Przewóz 

Skarb Państwa 

PGL 
nabycie prawa 

własności 
brak (grunt 

zabudowany) 
Protokół nr 5 /2016 z 

dnia 13 października 

2016 r. 

23. 580/2 0,1233 Małkinia 

Górna 
osoba fizyczna nabycie prawa 

własności z 

mocy prawa 

pod planowaną 

drogę dojazdową 

do cmentarza 

Decyzja 

zatwierdzająca 

podział 

RSH.6831.20.2016 z 

dnia 24 października 

2016 r.  

24. 581/2 0,0270 Małkinia 

Górna 
osoba fizyczna nabycie prawa 

własności z 

mocy prawa 

pod planowaną 

drogę dojazdową 

do cmentarza 

Decyzja 

zatwierdzająca 

podział 

RSH.6831.21.2016 z 

dnia 24 października 

2016 r.  

25. 581/4 0,0204 Małkinia 

Górna 
osoba fizyczna nabycie prawa 

własności z 

mocy prawa 

pod planowaną 

drogę dojazdową 

do cmentarza 

Decyzja 

zatwierdzająca 

podział 

RSH.6831.21.2016 z 

dnia 24 października 

2016 r.  

26. 579/3 0,0127 Małkinia 

Górna 
osoba fizyczna nabycie prawa 

własności z 

mocy prawa 

pod planowaną 

drogę dojazdową 

do cmentarza 

Decyzja 

zatwierdzająca 

podział 

RSH.6831.22.2016 z 

dnia 25 października 

2016 r.  

27. 216/8 0,0268 Zawisty 

Nadbużne 
osoba fizyczna nabycie prawa 

własności z 

mocy prawa 

pod drogę gminną Decyzja 

zatwierdzająca 

podział 

RSH.6831.24.2016 z 

dnia 14 listopada 

2016 r. 

28. 216/13 0,0166 Zawisty 

Nadbużne 
osoba fizyczna nabycie prawa 

własności z 

mocy prawa 

pod drogę gminną Decyzja 

zatwierdzająca 

podział 

RSH.6831.24.2016 z 
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dnia 14 listopada 

2016 r. 

29. 363/1 0,0900 Poniatowo Skarb Państwa komunalizacja pod drogę gminną Decyzja Wojewody 

Mazowieckiego nr 

1073/O/2016 z dnia 

23 listopada 2016 r.  

30. 217/6 0,0032 Zawisty 

Nadbużne 
osoba fizyczna nabycie prawa 

własności z 

mocy prawa 

pod drogę gminną Decyzja 

zatwierdzająca 

podział 

RSH.6831.25.2016 z 

1 grudnia 2016 r. 

31. 217/11 0,0222 Zawisty 

Nadbużne 
osoba fizyczna nabycie prawa 

własności z 

mocy prawa 

pod drogę gminną Decyzja 

zatwierdzająca 

podział 

RSH.6831.25.2016 z 

1 grudnia 2016 r. 

32.  797/11

5 
0,4487 Małkinia 

Górna, ul. 

Kolejowa 

PKP S.A. nabycie prawa 

użytkowania 

wieczystego 

brak (w części 

istniejąca 

kapliczka) 

AN 2691/2016 z dnia 

9 grudnia 

 2016 r. 

33. 5/11 0,1026 Prostyń PKP S.A. nabycie prawa 

użytkowania 

wieczystego 

brak AN 2691/2016 z dnia 

9 grudnia  

2016 r. 

34. 5/12 0,2998 Prostyń PKP S.A. nabycie prawa 

użytkowania 

wieczystego 

brak AN 2691/2016 z dnia 

9 grudnia  

2016 r. 

35. 237 0,0400 Prostyń Skarb Państwa komunalizacja mieszkaniowo- 

usługowe, w 

części pod drogę 

Postanowienie Sądu 

Rejonowego w 

Ostrowi 

Mazowieckiej I Ns 

1/16 z dnia 28 

grudnia 2016 r. 

36. 100/2 0,0050 Zawisty 

Nadbużne 
osoba fizyczna nabycie prawa 

własności z 

mocy prawa 

pod poszerzenie 

drogi gminnej 
Decyzja 

zatwierdzająca 

podział nr 

RSH.6831.26.2016 z 

dnia 30 grudnia 

 2016 r. 

2017 1. 583/2 0,0215 Małkinia 

Górna 
osoba fizyczna nabycie prawa 

własności z 

mocy prawa 

pod planowaną 

drogę dojazdową 

do cmentarza 

Decyzja 

zatwierdzająca 

podział nr 

RSH.6831.1/2017 z 

dnia 12 stycznia 

2017 r. 

2. 583/4 0,0334 Małkinia 

Górna 
osoba fizyczna nabycie prawa 

własności z 

mocy prawa 

pod planowaną 

drogę dojazdową 

do cmentarza 

Decyzja 

zatwierdzająca 

podział nr 

RSH.6831.1/2017 z 

dnia 12 stycznia 

2017 r. 

3. 580/3 0,2727 Małkinia 

Górna 
osoba fizyczna nabycie prawa 

własności 
cmentarz 

komunalny 
AN 249/2017 z dnia 

31 stycznia 2017 r. 

4. 581/3 0,2887 Małkinia 

Górna 
osoba fizyczna nabycie prawa 

własności 
cmentarz 

komunalny 
AN 249/2017 z dnia 

31 stycznia 2017 r. 
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5. 43 0,5100 Prostyń Skarb Państwa komunalizacja rolna Decyzja Wojewody 

Mazowieckiego nr 

584/O/2017 z dnia 

28 marca 2017 r. 

6. 450/14 0,0022 Zawisty 

Podleśne 
osoba fizyczna nabycie prawa 

własności z 

mocy prawa 

pod drogę gminną Decyzja 

zatwierdzająca 

podział nr 

RSH.6831.11/2017 z 

dnia 20 kwietnia 

2017 r.  

7. 450/16 0,0022 Zawisty 

Podleśne 
osoba fizyczna nabycie prawa 

własności z 

mocy prawa 

pod drogę gminną Decyzja 

zatwierdzająca 

podział nr 

RSH.6831.11/2017 z 

dnia 20 kwietnia 

2017 r.  

8. 450/17 0,2768 Zawisty 

Podleśne 
osoba fizyczna nabycie prawa 

własności z 

mocy prawa 

pod drogę gminną Decyzja 

zatwierdzająca 

podział nr 

RSH.6831.11/2017 z 

dnia 20 kwietnia 

2017 r.  

9. 583/3 0,2854 Małkinia 

Górna 
osoba fizyczna  nabycie prawa 

własności  
cmentarz 

komunalny 
AN 1013/2017 z dnia 

5 maja 2017 r. 

10. 1190/1 0,1100 Grądy Ostrowia Sp. z 

O.O. w Ostrowi 

Mazowieckiej 

nabycie prawa 

własności 
mieszkaniowa 

jednorodzinna 
Postanowienie Sądu 

Rejonowego w 

Ostrowi 

Mazowieckiej I Co 

121/17 z dnia 23 

czerwca 2017 r. 

11. 232 0,0200 Prostyń zasiedzenie nabycie prawa 

własności 
mieszkaniowa Postanowienie Sądu 

Rejonowego w 

Ostrowi 

Mazowieckiej Sygn. 

akt: I Ns 416/16 z 

dnia 31 sierpnia 2017 

r.  

2018  1. 25/50 6,8112 Treblinka PKP S.A. nabycia prawa 

użytkowania 

wieczystego 

brak (nabycie z 

przeznaczeniem 

pod budowę 

pomnika 

upamiętniającego 

ofiary zagłady 

Treblinka)  

AN 1701/2018 z dnia 

6 września  

2018 r. 

 2. 579/6 0,0292 Małkinia 

Górna, ul. 

Kościelna 

osoba fizyczna nabycie prawa 

własności 
pod poszerzenie 

wjazdu na 

cmentarz od 

strony ulicy 

Kościelnej  

AN 2352/2018 z dnia 

23 listopada 2018 r.  

 

NABYCIE NIERUCHOMOŚCI DO ZASOBU GMINY 2019 

Podstawową formą przejęcia mienia Skarbu Państwa niezbędnego do realizacji zadań publicznych 

przez Gminę Małkinia Górna jest komunalizacja z mocy prawa oraz komunalizacja na wniosek gminy 

na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 maja 1990 roku – przepisy wprowadzające ustawę o 
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samorządzie terytorialnym i pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32 poz.191 z 1990 r. z późn. 

zm.). 

Komunalizacja jest nadal prowadzona, z tym że intensywność tego procesu zdecydowanie maleje. 

W 2019 r. dokonano nabycia na rzecz Gminy Małkinia Górna: 

- działki o numerze ewidencyjnym 480/2 o powierzchni 0,3336 ha położonej w obrębie 

Zawisty Podleśne z przeznaczeniem na cel publiczny - drogę jako darowiznę Powiatu 

Ostrowskiego; 

- działka o numerze ewidencyjnym 505 o powierzchni 0,320 ha położonej w obrębie Kiełczew. 

- działek o numerach ewidencyjnych: 157/1, 158/1, 159/3, 160/3, 161/1, 162/1, 163/1, 164/1, 168/1, 

169/1, 171/1, 172/1, 174/1, 175/1, 177/1, 179/1, 180/1, 181/1, 183/1, 184/1, 185/1, 186/1, 190/1, 

191/1, 194/1, 195/1, 196/1, 197/1, 199/1, 201/1, 202/1, 203/1, 204/11, 204/9, 205/1, 206/1, 207/1, 

208/3, 208/5, 209/1, 210/1, 22/1, 213/1, 214/1, 215/1, 224/1, 226/1, 228/1, 229/1, 230/1, 431/1, 432/1, 

433/1 o łącznej powierzchni 0,7761 ha położonych w obrębie Błędnica z przeznaczeniem na 

poszerzenie drogi gminnej relacji Błędnica – Małkinia Dolna. 

- działek o numerach ewidencyjnych: 14/1, 16/7, 17/1, 18/14, 18/10, 18/12, 18/8, 18/16 o łącznej 

powierzchni 0,0680 ha położonych w obrębie Niegowiec z przeznaczeniem na poszerzenie drogi 

gminnej w miejscowości Niegowiec 

- działek o numerach ewidencyjnych: 1323/1 oraz 372 o łącznej powierzchni 0,2430 ha 

położonych w obrębie Żachy- Pawły z przeznaczeniem na poszerzenie drogi gminnej. 

- działek o numerach ewidencyjnych: 109/1, 110/1, 118/1, 119/1, 120/1, 121/1, 122/1, 124/1, 128/3, 

128/5, 129/3, 129/5, 130/1, 131/1, 132/1, 133/1, 137/5, 442, 276/1, 278/1, 279/1, 281/1, 283/1, 284/1, 

285/1, 286/1, 287/1o łącznej powierzchni 0,5049 ha 

położonych w obrębie Klukowo z przeznaczeniem na poszerzenie drogi gminnej. ponadto: 

- dokonano na rzecz Gminy prawa użytkowania wieczystego działek o numerach widencyjnych: 

791/102 i 797/104 o łącznej powierzchni 0,4582 ha położonych w obrębie ewidencyjnym Małkinia 

Górna pod budowę budynku budowanego w ramach partnerstwa publiczno – prywatnego; 

W świetle istniejącego stanu na rok 2019 planowane są dalsze procesy komunalizacji 

nieruchomości. 

Inną formą przejęcia mienia na własność gminy jest nabycie nieruchomości w wyniku podziału 

geodezyjnego gruntów stanowiących własność prywatną, które zgodnie z planem przestrzennego 

zagospodarowania gminy przeznaczone są pod drogi bądź pod poszerzenie istniejących dróg 

gminnych. 

ZBYCIE NIERUCHOMOŚCI Z ZASOBU GMINY 2018 

W 2018 roku Gmina Małkinia Górna nie dokonała transakcji zbycia nieruchomości stanowiących 

własność Gminy. 
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W świetle istniejącego stanu możliwości gospodarowania mieniem komunalnym na przyszłość 

mogą być następujące działania: 

- sprzedaż gruntów niezabudowanych przeznaczonych w planie przestrzennego zagospodarowania 

gminy pod budownictwo mieszkaniowe oraz pozostałe formy budownictwa. Podstawowym kryterium 

w zagospodarowaniu jest obligatoryjna forma przetargu. 

- budynki mieszkalne stanowiące mienie komunalne będą zagospodarowane w dotychczasowej 

formie. Kontynuowana będzie sprzedaż mieszkań wraz z udziałem w gruncie z uwzględnieniem 

prawa pierwszeństwa dla najemców. Wolne mieszkania będą sprzedawane w formie przetargu. 

Nieruchomości stanowiące własność gminy są majątkiem publicznym, dlatego też czynności w 

zakresie gospodarowania nimi, a w szczególności dotyczące ich obrotu podlegają szczegółowym 

wymogom proceduralnym i formalnym, do których należy między innymi zasada przetargów i 

jawności obrotu, co dokładnie określone jest w przepisach ustawy z dnia 21 marca 1997 roku o 

gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204). 

ZBYCIE NIERUCHOMOŚCI Z ZASOBU GMINY 2019 

W 2019 roku Gmina Małkinia Górna dokonała transakcji zbycia: 

- działki o numerze ewidencyjnym 624/2 o powierzchni 0,0239 ha położonej w miejscowości 

Małkinia Górna na rzecz Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Najświętszego Serca Jezusowego w Małkini 

Górnej. 

- działki stanowiącej własność Gminy oznaczonej numerem ewidencyjnym 64/2 o powierzchni 0,0739 

ha położonej w miejscowości Gmina Małkinia Górna. 

W świetle istniejącego stanu możliwości gospodarowania mieniem komunalnym na przyszłość mogą 

być następujące: 

- sprzedaż gruntów niezabudowanych przeznaczonych w planie przestrzennego zagospodarowania 

gminy pod budownictwo mieszkaniowe oraz pozostałe formy budownictwa. Podstawowym kryterium 

w zagospodarowaniu jest obligatoryjna forma 

przetargu. 

- budynki mieszkalne stanowiące mienie komunalne będą zagospodarowane w 

dotychczasowej formie. Kontynuowana będzie sprzedaż mieszkań wraz z udziałem w gruncie z 

uwzględnieniem prawa pierwszeństwa dla najemców. Wolne mieszkania będą sprzedawane w formie 

przetargu. Nieruchomości stanowiące własność gminy są majątkiem publicznym, dlatego też 

czynności w zakresie gospodarowania nimi, a w szczególności dotyczące ich obrotu podlegają 

szczegółowym wymogom proceduralnym i formalnym, do których należy między innymi zasada 

przetargów i jawności obrotu, co dokładnie określone jest w przepisach ustawy z dnia 21 marca 1997 

roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65). 
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POZOSTAŁE FORMY ZAGOSPODAROWANIA MIENIA KOMUNALNEGO 

 
L.p. Forma Powierzchnia Dochody (netto) Wydatki (netto) 

1. Grunty gminy oddane w użytkowanie wieczyste 7,6512 ha 66 061,41 zł - 

2. Wpływy z najmu lokali użytkowych 1 973,53 m² 218 340,87 zł  - 

3. Dzierżawa sprzętu medycznego         128,46 zł - 

4. Dzierżawa gruntów pod działalność 

gospodarczą 

1,054 ha 34 251,00 zł -  

5. Dzierżawa gruntów pod garażami 0,110 ha 4 230,68 zł - 

6. Dzierżawa gruntów rolnych 9,345 ha 2 726,46 zł - 

7. Dzierżawa nieruchomości gruntowych i 

budowlanych przez ZGKiM 

- 40 000,00 zł - 

Łącznie 365 750,82 - 

1. Grunty przejęte w użytkowanie wieczyste przez 

gminę 

34,9360 ha - 27 012,10 zł 

2. Dzierżawa gruntów przez gminę 11,2006 ha - 16 497,85 zł 

 3. Najem lokali użytkowych 314,80        500,00zł 

Łącznie - 44 009,95 zł 

 

Gospodarowanie mieniem komunalnym przez gminę unormowane jest przede wszystkim przepisami 

ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o gospodarce nieruchomościami. 

Instrumenty, którymi posługuje się gmina w stosunku do nieruchomości będących w jej zasobie, 

obejmują różne formy zbywania (sprzedaż, użytkowanie wieczyste), pozyskiwania (zakup, pierwokup, 

komunalizacja, zamiana), udostępniania (dzierżawa, najem) oraz zarządzania nieruchomościami. 

Informacja o stanie mienia komunalnego za 2019 r. została sporządzona w oparciu o dokumenty 

źródłowe przedstawione przez poszczególne Referaty Urzędu Gminy w Małkini Górnej. 

 

V. Informacja o realizacji polityk, programów i strategii 

 

A. Strategia rozwoju gminy 
 

1. Cele strategiczne.  

Zostały wyznaczone 4 cele strategiczne  dla Gminy Małkinia Górna do roku 2022: 

− Cel strategiczny I. Innowacyjna i efektywna  wielosektorowa  gospodarka,   

− Cel strategiczny II. Poprawa stanu infrastruktury oraz ładu przestrzennego gminy,  
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− Cel strategiczny III. Wysokiej jakości środowisko naturalne, ochrona wartości 

przyrodniczych i historycznych,  

− Cel strategiczny IV. Poprawa jakości życia, otwarty, kreatywny i konkurencyjny kapitał 

ludzki. 

2. Stan realizacji strategii(ostatnia ewaluacja). 

Do najważniejszych zadań, których celem była realizacja przyjętej strategii było wykonanie 

„Budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Kiełczew”. 

Przedmiotem tego zadania była inwestycja obejmująca budowę sieci wodociągowej wraz 

z przyłączami. Łączna długość projektowanej sieci wodociągowej wynosi: 14 810,85 m. 

Łączna długość projektowanych przyłączy wynosi: 6 761,00 m. 

Realizując zapisy przyjętej strategii, wykonano także wymienione poniżej zadania: 

Realizacja wykonanych zadań inwestycyjnych o znaczeniu strategicznym 

 

1. Budowa drogi gminnej w miejscowości Treblinka 

2. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Klukowo 

3. Zagospodarowanie terenu wokół Bazyliki Mniejszej w Prostyni – część wschodnia 

4. Rozbudowa ul. Piaski i ul. Lipowej w miejscowości Małkinia Górna 

5. Przebudowa drogi gminnej ulicy Piaski w Małkinia Górnej 

6. Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Gminnych nr 2 w Małkini Górnej 

7. Przebudowa ulicy Przedszkolnej na odcinku od ulicy Biegańskiego do ulicy Leśnej. Etap I 

8. Adaptacja i przystosowanie pomieszczeń na Klub Senior Plus w m. Prostyń 

 

B. Studium uwarunkowań i kierunków przestrzennego zagospodarowania gminy  
 

Gmina posiada obowiązujące studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

gminy (Rys.1.), które zostało uchwalone Uchwałą Nr 15a/IV/2002 r. z dnia 30 grudnia 2002 roku.  

Rys.1. Załącznik graficzny do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Małkinia Górna 
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W 2016 roku została sporządzona ocena aktualności studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego (Uchwała NR 175/XXXI/2016 z dnia 21 grudnia 2016 r.). 

W dokumencie stwierdzono: 

1) nieaktualność Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego 

Gminy Małkinia Górna przyjętego uchwałą nr 15a/IV/2002 z dnia 30.12.2002r., 
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2) nieaktualność Zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 

miejscowości Małkinia Górna, Uchwała Nr 146/XXV/97 Rady Gminy Małkinia 

Górna z dnia 18.08.1997 r., 

3) nieaktualność Zmiany Nr 1 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 

miejscowości Małkinia Górna obejmującej wieś Zawisty Nadbużne, Uchwała Nr 

185/XXXIII/2002 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 14.06.2002 r., 

4) częściową nieaktualność Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 

gminy Małkinia Górna obejmującego obręb Grądy i Poniatowo, Uchwała Nr 

216/XXXVI/2006 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 31.06.2006 r., 

5) częściową nieaktualność Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 

gminy Małkinia Górna - Uchwała Nr 217/XXXVI/2006 oraz Uchwała Nr 

218/XXXVI/2006, 

6) aktualność pozostałych obowiązujących Miejscowych Planów Zagospodarowania 

Przestrzennego, 

7) w każdym z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego są dopuszczalne 

zmiany wynikające ze zmiennych potrzeb inwestycyjnych (np. właścicieli, 

użytkowników), o ile nie naruszają ustaleń studium i przepisów odrębnych. 

 

Z oceny wynika, że Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego 

Gminy Małkinia Górna przyjęte uchwałą nr 15a/IV/2002 z dnia 30.12.2002r., - uznaje się za 

nieaktualne ze względu na brak zgodności z obowiązującymi wymogami wynikającymi 

z przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Również ze względu 

na zmieniające się uwarunkowania przestrzenne wynikające m.in. z występowania obiektów 

i terenów chronionych na podstawie przepisów odrębnych, wymagań dotyczących ochrony 

przeciwpowodziowej, zmiany stanu faktycznego oraz dokładności dokumentu planistycznego, 

zasadne jest sporządzenie nowej edycji Studium w granicach administracyjnych gminy 

Małkinia Górna. Zmiany tych uwarunkowań rzutują na politykę przestrzenną gminy a na 

późniejszym etapie na miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Nowa edycja 

studium przyczyni się do uporządkowania i polepszenia zagospodarowania poszczególnych 

terenów oraz ułatwi prowadzenie na terenie gminy racjonalnej i spójnej polityki 

przestrzennej. 

Z uwagi na powyższe Rada Gminy Małkinia Górna podjęła uchwałę nr 300/XLVII/2018 z 

dnia 28 marca 2018r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań 
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i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Małkinia Górna, która stanowi 

podstawę do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Małkinia Górna. Granicami obszaru objętego studium są granice 

administracyjne gminy. 

Mieszkańcy gminy zgłosili 303 wnioski do zmiany studium, Gmina Małkinia Górna złożyła 

dwa wnioski. Wskazuje się trzy nowe obszary produkcji składów i magazynów oraz nowe 

obszary zabudowy mieszkaniowej, co poprawi warunki mieszkaniowe mieszkańców; 

wskazane tereny stwarzają możliwość osiedlania zarówno blisko centrum miejscowości, jak 

i w sąsiedztwie obszarów o naturalnej przyrodzie, położonych blisko usług. W Małkini 

Górnej zostały wyznaczone nowe obszary usług publicznych. Wyznaczanie nowych obszarów 

dla rozwoju usług umożliwi rozwój gminy, stworzy warunki do wzrostu liczby miejsc pracy. 

W 2019 roku planowane było wyłożenie do publicznego wglądu projektu Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, jednakże nie było to możliwe 

z uwagi na brak pozytywnych uzgodnień. Gmina kontynuowała procedurę dot. uchwalenia 

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Najistotniejszą 

kwestią było uzyskanie wymaganych uzgodnień od instytucji, niezbędnych przed wyłożeniem 

dokumentu do wglądu publicznego. Ze względu na fakt, że znaczna część terenu gminy objęta 

jest programem Natura 2000 oraz istnieją obszary zagrożenia powodziowego, proces 

dostosowywania założeń studium i określania przeznaczeń dla poszczególnych obszarów, 

wydłużył się do momentu uzyskania rozwiązania uwzględniającego jak największą ilość 

wniosków mieszkańców gminy z zastosowaniem istotnych przepisów nałożonych na dane 

tereny. Wyłożenie publiczne projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Małkinia Górna nastąpiło w dniach od 29.04.2020 r. do 29.05.2020 r. 
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Rys. 2 Załącznik graficzny - projekt studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego z 2020 roku 
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Po wyłożeniu studium do publicznego wglądu, przyjmowane były uwagi do projektu studium. Ogółem 

wpłynęło 67 uwag. Złożone uwagi do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Małkinia Górna, zgodnie z procedurą, będą podlegały analizie przez firmę 

planistyczną, w nawiązaniu do uzyskanych wcześniej uzgodnień instytucji uzgadniających ww. 

dokument. 

Ze względu na rodzaj złożonych uwag, projekt studium będzie ponownie przesłany do instytucji 

uzgadniających, mających nadrzędny wpływ na formę dokumentu i decydujących o końcowych 

ustaleniach w tekście studium oraz na załączniku graficznym, co jest zgodne z przepisami prawa. 

Zgodnie z procedurą, po uzyskanych uzgodnieniach, ustalony będzie termin kolejnego wyłożenia 

studium do publicznej informacji, co będzie ogłoszone na stronie BIP Urzędu Gminy Małkinia Górna, 

w aktualnościach na stronie urzędu tj. http://www.malkiniagorna.pl, na tablicach ogłoszeń każdego 

sołectwa u Sołtysów. 

 

C. Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne gminy 
 

Gmina Małkinia Górna zajmuje powierzchnie 134,08 km2. Aktualnie na terenie gminy obowiązuje 13 

planów miejscowych (Tab.1., Rys.3.), na których powierzchnia opracowania stanowi 38,7% 

powierzchni gminy.  

Tab. 1 Wykaz obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 

 
L.p

. 
Plan miejscowy 

1 
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Małkinia Górna uchwalona przez Radę Gminy 

Małkinia Górna Uchwałą Nr 146/XXV/97 z dnia 18 sierpnia 1997 r 

2 
Zmiana Nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Małkinia Górna uchwalona przez Radę 

Gminy Małkinia Górna Uchwałą Nr 185/XXXIII/2002 z dnia 14 czerwca 2002 r. 

3 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Małkinia Górna (obręb geodezyjny Zawisty Podleśne, 

działki nr ewidencyjny 711 i 712) uchwalony przez Radę Gminy Małkinia Górna Uchwałą Nr 215/XXXVI/2010 z 

dnia 29 marca 2010 r. 

4 
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Małkinia Górna obejmujący obręby Grądy i Poniatowo 

uchwalony przez Radę Gminy Małkinia Górna Uchwałą Nr 216/XXXVI/2006 z dnia 31 marca 2006 r. 

5 
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Małkinia Górna obejmujący obręb Kiełczew uchwalony 

przez Radę Gminy Małkinia Górna Uchwała Nr 217/XXXVI/2006 z dnia 31 marca 2006 r. 

6 
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Małkinia Górna obejmujący obręb Prostyń uchwalony 

przez Radę Gminy Małkinia Górna Uchwała Nr 218/XXXVI/2006 z dnia 31 marca 2006 r. 

7 
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Małkinia Górna obejmujący obręby Błędnica i Orło 

uchwalony przez Radę Gminy Małkinia Górna Uchwała Nr 219/XXXVI/2006 z dnia 31 marca 2006 r. 

8 
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Małkinia Górna obejmujący obręb Zawisty Podleśne 

uchwalony przez Radę Gminy Małkinia Górna Uchwała Nr 220/XXXVI/2006 z dnia 31 marca 2006 r. 

9 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Małkinia Górna (obręb geodezyjny Poniatowo, działki nr 

ewid. 511, 512, 513, 514) uchwalony przez Radę Gminy Małkinia Górna Uchwałą Nr 92/XVII/08 z dnia 4 kwietnia 

2008 r. 
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10 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Małkinia Górna (obręb geodezyjny Grądy, działki nr ewid. 

1208/1, 1208/2, 1209) uchwalony przez Radę Gminy Małkinia Górna Uchwałą Nr 96/XVIII/08  z dnia 10 marca 2008 

r. 

11 
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Małkinia Górna – obszar położony w rejonie istniejącego 

cmentarza uchwalony przez Radę Gminy Małkinia Górna Uchwałą Nr 100/XVIII/2015  z dnia 30 grudnia 2015 r. 

12 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Małkinia Górna (obręb geodezyjny Zawisty Podleśne, 

działki nr ewid. 617/1 i 617/2) uchwalony przez Radę Gminy Małkinia Górna Uchwała Nr 24/VII/2015 z dnia 26 

lutego 2015 r. 

13 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Małkinia Górna – obszar w obrębie części miejscowości 

Małkinia Górna i Kańkowo (teren przy ulicy Przedszkolnej i Leśnej) uchwalony przez Radę Gminy Małkinia Górna 

Uchwała Nr 307/XLVIII/2018 z dnia 24 kwietnia 2018 r. 
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Rys. 3. Obowiązujące plany miejscowe w Gminie Małkinia Górna

 
 

W 2017 roku Gmina przystąpiła do opracowywania czterech planów miejscowych dla wsi Orło, 

Błędnica, Prostyń i Kiełczew. Z uwagi na potrzebę sporządzenia nowego Studium prace projektowe 
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dotyczące w/w planów zawieszono do czasu uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego, które będzie podstawą do opracowania planów miejscowych. 

26 lutego 2018 roku Gmina Małkinia Górna przystąpiła do zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Zawisty Podleśne (Uchwała NR 289/XLVI/2019 

Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 26 lutego 2018r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Zawisty Podleśne gmina Małkinia Górna w 

części dotyczącej działek o numerach ewidencyjnych 618, 619, 620, 621, 622/1 i 623).  

Obecnie projekt zmiany planu miejscowego w części dla wsi Zawisty Podleśne, jest na etapie 

nanoszenia poprawek po wyłożeniu do publicznego wglądu. W okresie jesiennym 2020 roku 

planowane jest podjęcie uchwały w sprawie zmiany planu miejscowego dla części wsi Zawisty 

Podleśne. 

W przyszłości, istotnym krokiem będzie aktualizacja najstarszych obowiązujących planów 

miejscowych w gminie oraz pokrycie planami miejscowymi terenów miejscowości Małkinia Górna, 

na których nie funkcjonuje taki dokument. Najstarsze plany funkcjonują na terenie centrum Małkini 

Górnej, które stanowi centrum administracyjne oraz rozwojowe gminy oraz jest jej wizytówką. Z tego 

względu, w perspektywie najbliższych lat, objęcie miejscowości Małkinia Górna planem miejscowym, 

będzie korzystnym rozwiązaniem poprawiającym ład przestrzenny oraz usprawniający procesy 

inwestycyjne. 

 

Decyzje o warunkach zabudowy 

W planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ważną rolę spełnia procedura określenia warunków 

zabudowy, ponieważ w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje w drodze decyzji. O 

decyzję o warunkach zabudowy można starać się, jeśli dla nieruchomości nie obowiązuje miejscowy 

plan zagospodarowania przestrzennego, a inwestor chce zmienić jej sposób zagospodarowania. 

W przypadku decyzji o warunkach zabudowy, w latach 2016-2018 ich ilość utrzymywała się na 

podobnym poziomie, a w roku 2019 znacznie wzrosła (do 72), co świadczy o większym ruchu 

inwestycyjnym (Wykres 1). 

 

57 57 55

72

2016 2017 2018 2019

Wszczęte postępowania (warunki 
zabudowy)
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Wykres 1. Ilość wszczętych postępowań decyzji o warunkach zabudowy w latach 2016-2019. 

 

Wykaz 

wydanych decyzji o warunkach zabudowy 

statystyka roczna – ilościowa 

 

 
 

Rok 

 

 

2016 

 

2017 

 

2018 

 

2019 

 

2020 

I-VI 

 

Liczba 

decyzji 

 

 

57 

 

56 

 

55 

 

72 

 

21 

 

 

Decyzje lokalizacyjne 

Również dla inwestycji celu publicznego, w przypadku braku miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy 

terenu następuje w drodze decyzji, przy czym lokalizację inwestycji celu publicznego ustala się w 

drodze decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego. 

W 2019 roku w gminie Małkinia Górna wydano 8 decyzji lokalizacji inwestycji celu 

publicznego. Żadna spawa nie została umorzona. Dwie sprawy lokalizacyjne do końca 2019 roku nie 

zostały zakończone, były w trakcie realizacji. 

 

Tab.2 Wykaz wszczętych spraw i decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego w 2019 roku w 

Gminie Małkinia Górna 

Lp. Znak sprawy Inwestor Rodzaj inwestycji Data wydanej 

decyzji 

1. PGP.6733.1.2019 PGE 

Dystrybucja 

S.A 

Budowa linii średniego napięcia nN 

15kV 

18.03.2019 

2. PGP.6733.2.2019 PGE 

Dystrybucja 

S.A 

Budowa linii kablowej nN 0,4kV, 

przebudowa stan. słupowych nN 0,4kV, 

budowa linii kabl. sN 15 kV, bud. stan. 

słupowych sN 15 kV, bud. stacji 

transformatorowych kontenerowych 

15/0,4kV, bud. złączy kablowych sN 

15kV 

15.04.2019 

3. PGP.6733.3.2019 Gmina 

Małkinia 

Górna 

Budowa elektroenergetycznej linii 

kablowej nN 0,4kV wraz ze słupami i 

oprawami oświetleniowymi 

22.05.2019 
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4. PGP.6733.4.2019 Gmina 

Małkinia 

Górna 

Budowa sieci wodociągowej z 

przyłączami wodociągowymi 

24.06.2019 

5. PGP.6733.5.2019 Gmina 

Małkinia 

Górna 

Budowa sieci wodociągowej z 

przyłączami wodociągowymi 

13.09.2019 

6. PGP.6733.6.2019 Gmina 

Małkinia 

Górna 

Budowa sieci wodociągowej 21.10.2019 

7. PGP.6733.7.2019 PKP 

Energetyka 

S.A. 

Budowa elektroenergetycznej linii 

kablowej nN 110 kV z traktem 

światłowodowym zasilającej podstację 

trakcyjną PT Sadowne Węgrowskie 

20.01.2020 

8. PGP.6733.8.2019 P4 Sp. z o.o Budowa stacji bazowej sieci telefonii 

komórkowej „T-Mobile 26732” wraz z 

niezbędną infrastrukturą techniczną 

20.02.2020 

 

W 2019 roku wydano 8 decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego. W porównaniu z 2018 rokiem 

ilość decyzji jest niższa o 9 (Wykres 2). 

 

Wykres 2. Ilość wszczętych oraz umorzonych decyzji inwestycji celu publicznego w latach 2016-2019. 

 

D. WYZNACZENIE OBSZARU REWITALIZACJI 

Program Rewitalizacji dla Gminy Małkinia Górna na lata 2016 –2022  został opracowany 

zgodnie z zaleceniami zawartymi w „Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach 

operacyjnych na lata 2014 –2020” Ministerstwa Rozwoju z dnia 2 sierpnia 2016 r. (MR/H 2014-

2020/20(2)08/2016). Zgodnie z zapisami niniejszego dokumentu PR jest wieloletnim programem 

działań w sferze społecznej oraz gospodarczej lub przestrzenno-funkcjonalnej, lub technicznej, lub 

środowiskowej, zmierzający do wyprowadzenia obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego oraz 
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stworzenia warunków dla ich zrównoważonego rozwoju, który stanowi narzędzie planowania 

koordynowania i integrowania różnorodnych aktywności w ramach rewitalizacji. 

Rewitalizacja stanowi proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów 

zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz 

lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie, prowadzone przez 

interesariuszy rewitalizacji na podstawie programu rewitalizacji. 

Procedura wyznaczenia obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Małkinia Górna została 

również oparta na podstawie Wytycznych Ministerstwa w zakresie rewitalizacji na lata 2014-2020: 

1) stwierdzono, że wyznaczony obszar zdegradowany, na który składają się dwa podobszary 

zdegradowane obejmuje tereny wymagające najpilniejszej interwencji, charakteryzuje się określonym 

potencjałem, a więc może zostać uznany za obszar rewitalizacji; 

2) obejmuje tereny nie większe niż 20 % powierzchni Gminy; 

3) zamieszkały jest przez nie więcej niż 30 % mieszkańców. 

Wobec powyższych stwierdzeń uznaje się za zasadne i prawidłowe wyznaczenie obszaru 

rewitalizacji obejmującego wyznaczony obszar zdegradowany. 

Ponieważ obszar zdegradowany został podzielony na dwa podobszary zdegradowane, 

nieposiadające ze sobą wspólnych granic zdecydowano, że obszar rewitalizacji w Gminie Małkinia 

Górna również zostanie podzielony na podobszary zgodnie z zasadą, że podobszar zdegradowany staje 

się podobszarem rewitalizacji, tj.: 

- podobszar rewitalizacji Małkinia Górna – obejmujący podobszar zdegradowany Małkinia Górna, 

- podobszar rewitalizacji Żachy-Pawły – obejmujący podobszar zdegradowany Żachy-Pawły. 

Tereny wymagające najpilniejszej interwencji zostały wyznaczone poprzez ocenę 

wskaźnikową poszczególnych jednostek przestrzennych w Gminie. Następnie dokonano pogłębionej 

diagnozy. 

Poniżej przedstawiono procentowy udział powierzchni obszaru rewitalizacji w ogóle 

powierzchni w Gminie oraz procentowy udział liczby mieszkańców obszaru rewitalizacji w ogóle 

mieszkańców w Gminie. 

Wyznaczona część obszaru zdegradowanego została zakwalifikowana jako obszar 

rewitalizacji spełniając wymagane kryteria, w tym obejmuje mniej niż 20% powierzchni Gminy 

Małkinia Górna, a dokładnie 14,66% powierzchni Gminy (1 968ha), dotyczy mniej niż 30% 

mieszkańców Gminy Małkinia Górna, a dokładnie 29,47% mieszkańców (3 529 osoby). 
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E. Gminny program rewitalizacji (art. 14 ustawy o rewitalizacji) 
 

Wykaz projektów głównych ukierunkowanych na osiągnięcie celów rewitalizacji prezentuje 

się następująco: 

1. Animacja lokalna jako narzędzie budowania więzi i modelu społeczeństwa międzypokoleniowego 

w warunkach zmian demograficznych. 

2. „Aktywny znaczy potrzebny” – wzmacnianie kompetencji zawodowych mieszkańców obszaru 

rewitalizacji jako szansy na lepszą przyszłość. 

3. Odnowa tkanki mieszkaniowej SMLW „Zacisze” w Małkini Górnej – poprawa jakości życia 

mieszkańców obszaru rewitalizacji. 

4.Termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych szansą na czyste powietrze oraz 

wzrost samowystarczalności ekonomicznej mieszkańców obszaru rewitalizacji. 

5.„Mój rynek” – budowa targowiska gminnego w obszarze rewitalizacji Małkinia Górna. 

6.„Aktywne Centrum” – modernizacja budynków użyteczności publicznej wraz modernizacją obszaru 

ulicy Przedszkolnej na cele społeczne, edukacyjne, kulturowe oraz rekreacyjne. 

7.„Sport łączy pokolenia” – modernizacja stadionu i jego zaplecza jako narzędzia budowania 

lokalnych więzi. 

8. Odnowa tkanki mieszkaniowej SMLW „Małkinianka” – poprawa jakości życia mieszkańców 

obszaru rewitalizacji. 

Zasadniczą wizją obszaru rewitalizacji w 2022 jest wyjście ze stanu kryzysowego obszaru 

rewitalizacji w Gminie, tj. obszar rewitalizacji przezwycięży stan kryzysowy w następujących sferach: 

społecznej, gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej oraz technicznej. Priorytetowe 

jest przezwyciężenie impasu w sferze społecznej związanej z: 

-postępującą depopulacją, 

-zmieniającą się strukturą demograficzną, 

-bezrobociem, 

-niską samowystarczalnością ekonomiczną 

-niskim poziomem bezpieczeństwa. 

Dodatkowo, niezbędne jest zapewnienie odpowiedniej i uzasadnionej ingerencji w przestrzeń 

obszaru rewitalizacji, która w wyniku skoordynowanych działań sprawi, że obszar przestanie być 

kojarzony z nieatrakcyjnym miejscem, który nie ma nic do zaoferowania. 
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F. Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy 
 

Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Małkinia Górna na 

lata 2016-2020 został przyjęty Uchwałą Nr 135/XXII/2016 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 12 

maja 2016r. 

Celem programu jest określenie podstawowych kierunków działania gminy w 

gospodarowaniu zasobem mieszkaniowym. Działania tego dotyczące mają na celu: 

• utrzymanie zasobu na dobrym poziomie technicznym, 

• zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych najbardziej potrzebujących członków wspólnoty 

samorządowej przez gminę, 

• tworzenie warunków dla poprawy sytuacji mieszkaniowej mieszkańców. 

Mieszkaniowy zasób gminy Małkinia Górna, objęty programem, tworzą lokale mieszkalne 

położone w budynkach stanowiących w całości własność gminy Małkinia Górna oraz lokale 

mieszkalne położone w budynkach stanowiących współwłasność gminy. 

Stan techniczny zasobu, w tym jego wiek oraz stopień zużycia, wyznaczają potrzeby 

remontów bieżących i kapitalnych oraz modernizacji. 

Dla uzyskania poprawy stanu technicznego zasobu mieszkaniowego niezbędne jest 

wydatkowanie środków finansowych.  Nakłady na remonty W 2019r. 

Wykaz budynków mieszkalnych stanowiących własność Gminy Małkinia Górna: 

L.p. Adres Ilość lokali gminnych Powierzchnia lokali gminnych m² 

zamieszkałych pustych 

 

zamieszkałych pustych 

1 Biegańskiego 3 3 (TPD, Klub Pracy i 

Emeryci, Straż 

Rybacka) 

- 373,85 - 

2 Biegańskiego 5 2 - 46,00 - 

3 Leśna 18 20 - 542,18 - 

4 Leśna 20 20 - 576,09 - 

5 Nurska 35 17 - 518,00 - 

6 Brokowska 124 5 - 193,00 - 

7 Rostki Wielkie 68 6 - 206,00 - 

8 Prostyń 33 5 - 243,90 - 

9 Orło 19 4 - 115,80 - 

10 Orło 19A 10 - 308,90 - 

Razem 94  2  749,87 - 
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Wykaz lokali mieszkalnych w budynkach mieszkalnych, w których gmina Małkinia Górna ma mniej 

niż 100% udziałów (gdzie funkcjonują Wspólnoty Mieszkaniowe): 

L.p. Adres Ilość lokali gminnych Powierzchnia lokali gminnych m² 

zamieszkałych pustych 

 

zamieszkałych pustych 

1 Biegańskiego 3 4 - 245,54 - 

2 Cicha 4 17 - 715,62 - 

3 Nurska 126 1 - 29,95 - 

4 Nurska 128 1 - 19,28 - 

5 Nurska 130  1 - 30,38 - 

6 Nurska 132 1 - 34,01 - 

7 Nurska 136 2 - 53,29 - 

8 Nurska 140 3 - 73,70 - 

Razem 30 0 1  277,77 0 

 

Wykaz lokali mieszkalnych w budynkach, w których Gmina Małkinia Górna ma mniej niż 100% 

udziałów ( gdzie funkcjonują Szkoły): 

L.p. Adres Ilość  

lokali gminnych 

Powierzchnia lokali 

 gminnych m² 

1 Szkoła Podstawowa  

Orło 11 

2 108,20 

2 Szkoła Podstawowa Kiełczew 1 67,00 

3 Zespół Szkół Gminnych Nr 1  

Małkinia Górna 

5 192,00 

Razem 8 367,20 

 

Wykaz lokali mieszkalnych w budynkach mieszkalnych, w których Gmina Małkinia Górna ma mniej 

niż 100% udziałów (pozostałe): 

L.p. Adres Ilość lokali gminnych Powierzchnia lokali gminnych m² 

zamieszkałych pustych gminnych pustych 

1 Cicha 1 3 - 69,07 - 

2 Kolejowa 14 1 - 46,44 - 

3 Nurska 1 2 - 55,40 - 

4 Nurska 25 2 - 74,96 - 
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5 Nurska 57 1 - 13,64 - 

Razem 10 0 259,51 0 

 

Wykaz lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Małkinia Górna: 

L.p. Adres Powierzchnia lokali gminnych m2 

1 Małkinia Górna  ul. Brokowska 124 100,00 

2 Prostyń 86 170,62 

3 Małkinia Górna  ul. Biegańskiego 3 1587,20 

Razem 1857,82 

Liczba lokali komunalnych – 142, 

Liczba lokali socjalnych – 14, 

Razem: 156, 

Liczba rodzin 4 os. i więcej – 27, 

Liczba rodzin 2 -3 os.  – 51, 

Liczba rodzin 1 os.  – 43, 

G. Zasady polityki czynszowej 

Zasady polityki czynszowej oraz warunki obniżania czynszu określone zostały w § 8 Zasady polityki 

czynszowej uchwały nr 135/XXII/2016.  

2.1. Polityka czynszowa prowadzona przez gminę kieruje się  następującą zasadą: wpływy środków 

pieniężnych z czynszu stanowią  podstawę utrzymania gminnej substancji mieszkaniowej, 

zapewniając jej prawidłową eksploatację, umożliwiając w szczególności pokrycie kosztów 

administrowania, konserwacji i bieżących remontów. Opłaty czynszowe nie pokrywają kosztów 

głównych remontów i muszą być one finansowane z budżetu gminy. 

2.2. Suma stawek czynszowych za lokal w danym roku nie może łącznie przekroczyć 3,0% wartości 

odtworzeniowej tego lokalu. Wskaźnik przeliczeniowy kosztu odtworzenia 1m2 powierzchni 

użytkowej budynków mieszkalnych ustalany jest przez Wojewodę Mazowieckiego. W przypadku gdy 

wskaźnik przeliczeniowy Wojewody ulegnie obniżeniu, stawka bazowa czynszu pozostaje na 

dotychczasowym poziomie. 

2.3. Podwyższanie czynszu albo innych opłat za używanie lokalu, z wyjątkiem opłat niezależnych od 

właściciela, nie może być dokonywane częściej niż co 6 miesięcy. 

Obowiązujące stawki czynszu zostały określone Zarządzeniem Nr 72/2014 Wójta Gminy Małkinia 

Górna z dnia 22 września 2014r. w sprawie określenia stawek czynszu za lokale mieszkalne 

wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu gminy. 
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2.4. W stosunku do osób znajdujących się w trudnym położeniu materialnym, stosuje się system 

dodatków mieszkaniowych z zachowaniem ustawowych warunków ich przyznawania, a poza tym 

udziela się pomocy w spłacie wymagalnych zobowiązań wobec Gminy z tytułu czynszu najmu 

poprzez odraczanie terminu ich płatności lub rozłożenie należności na raty. 

H. Plan wykorzystania zasobu nieruchomości gminnych (art. 23 i 25 ugn) 

 

Stan mienia komunalnego Gminy Małkinia Górna  na dzień 31 grudnia 2018 roku 

Lp. STAN MIENIA KOMUNALNEGO 

wynikający z: 

DANE 

RZECZOWO (ha) FINANSOWO (zł.) 

 Własności praw majątkowych:  

poz. 1, poz.2. 

  

1. Grunty komunalne 245,8638 707 000,00 

a) - pozostające w zasobie 225,5 641 917,44 

b) - przekazane w trwały zarząd 0 0 

c) - będące w użytkowaniu wieczystym 7,6512 65 082,56 

    

 

 

Lp. 

 

STAN MIENIA KOMUNALNEGO 

wynikający z: 

 

ZMIANY NA STANIE MIENIA  w okresie 1 

roku (w stosunku do 31.12.2017) 

 

RZECZOWO (ha) FINANSOWO (zł.) 

 Własności praw majątkowych: poz. 1., 

poz.2. 

  

1. Grunty komunalne + 7,5204 + 186 540,00 

a) pozostające w zasobie + 0,7092 + 50 000,00 

b) przekazane w trwały zarząd 0 0 

c) będące w użytkowaniu wieczystym + 6,8112 + 136 540,00 

2. Budynki i budowle 0 0 

a) lokale mieszkalne 0 0 
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I. INFORMACJA O STANIE LOKALI UŻYTKOWYCH / BUDYNKÓW przekazanych 

w użytkowanie w formie użyczenia bądź nieużytkowanych stanowiących mienie Gminy 

Małkinia Górna na dzień 31 grudnia 2018 roku 

 

Lokale- budynki nieużytkowane:  

- budynek w miejscowości Kańkowo- była szkoła ( działka 1298/1), przeznaczony do dzierżawy 

lub wynajmu; 

- budynek po poczcie w Prostyni; 

- budynek po zlewni mleka w Prostyni; 

Lokale- budynki przekazane w użytkowanie w formie użyczenia: 

- umowa użyczenia dla Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrowi Mazowieckiej, lokal w segmencie 

mieszkalnym przy ul. Biegańskiego 3/9 (funkcja administracyjno–biurowa)  

    obowiązuje od 01.07.2008r. na czas nieokreślony 

-   umowa użyczenia dla Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Małkini 

Górnej, lokal przy ul. Biegańskiego 3/9 (funkcja administracyjno- biurowa), obowiązuje od 

01.06.2008r. na czas nieokreślony  

J. Informacja o stanie gruntów przekazanych w dzierżawę, stanowiących mienie Gminy 

Małkinia Górna na dzień 31.12.2018 roku. 
 

Grunty przekazane w dzierżawę o powierzchni 10,5090 ha w tym: 

 na cele usługowo – handlowe – miesięczny dochód brutto 6 183,86 zł, 

- pod działalność gospodarczą – 1,054 ha, 

- pod garażami – 0,11 ha . 

Grunty przekazane w dzierżawę pod uprawy polowe 9,3450 ha, roczny dochód 2 723,26 zł. . 

INFORMACJA O UŻYCZENIU GRUNTÓW od innych podmiotów: 

Osoba fizyczna zam. Zawisty Podleśne ; 

- obręb Zawisty Podleśne, działka nr 501/2 obejmująca powierzchnię  300 m2 ; umowa 

obowiązuje do 17.11.2031 r.; 

Ochotnicza Straż Pożarna w Zawistach Podleśnych; 

- obręb Zawisty Podleśne, część działki nr 500/4 obejmująca powierzchnię 377 m2 umowa 

obowiązuje do 20.04.2040 roku.Ochotnicza Straż Pożarna w Małkini Górnej; 
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- obręb Małkinia Górna, działka nr 153/1 obejmująca powierzchnię 5 269 m2 , umowa 

obowiązuje do 04.04.2024 roku; 

Ochotnicza Straż Pożarna w Glinie; 

- obręb Glina, działka nr 148/2 obejmująca powierzchnię 300 m2 ; umowa obowiązuje do 

11.03.2028 r.  

Ochotnicza Straż Pożarna w Błędnicy; 

- obręb Błędnica, działka nr 286 obejmująca powierzchnię 1 900 m2 ;umowa obowiązuje do 

27.09.2026 r.  

Ochotnicza Straż Pożarna w Kańkowie; 

- obręb Kańkowo, działka nr 1219 obejmująca powierzchnię 6 900 m2 umowa obowiązuje do 

23.08.2026 r. 

Ochotnicza Straż Pożarna w Prostyni;  

- obręb Prostyń, działka nr 238 obejmująca powierzchnię 1 200 m2  umowa obowiązuje do 

07.07.2026 r.  

Ochotnicza Straż Pożarna w Treblince; 

- obręb Treblinka, działka nr 25/15 obejmująca powierzchnię 2 100 m2;umowa obowiązuje do 

31.07.2027 r. 

Spółka dla Zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej wsi Podgórze – Gazdy; 

- obręb Podgórze – Gazdy, działka nr 109 obejmująca powierzchnię 2 500 m2 ; umowa 

obowiązuje do 13.03.2027 r. 

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.; 

- obręb Małkinia Górna, ul. Nurska, część działki nr 1103/18 obejmująca powierzchnię    490 

m2 , umowa obowiązuje do 11.03.2028 r.  

Parafia Rzymsko – Katolicka pw. Nawrócenia św. Pawła Apostoła w Małkini Górnej; 

- obręb Małkinia Górna, działka nr 2713 obejmująca powierzchnię 0,2772 ha. 

Parafia Rzymsko – Katolicka pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Małkini Górnej; 

- obręb Małkinia Górna ul. Kościelna, działka nr 754/2 obejmująca powierzchnię 0,1630 ha  

umowa obowiązuje do 24.04.2031 r.  
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Parafia Rzymsko – Katolicka pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Małkini Górnej; 

- obręb Małkinia Górna ul. Kościelna, działka nr 576 obejmująca powierzchnię 840 m2; 

umowa obowiązuje do 28.02.2027 r. 

Wspólnota Mieszkaniowa Właścicieli Nieruchomości; 

- obręb Małkinia Górna ul. Kolejowa, działka nr 797/33 obejmująca powierzchnię 1612,5 m2 ; 

umowa obowiązuje do 15.06.2026 r. 

Osoba fizyczna, zam. Daniłowo – Parcele 18, 

- obręb Daniłowo – Parcele, cz. działki nr 17 obejmująca powierzchnię 20 m 2; umowa 

zawarta na czas nieokreślony 

Osoba fizyczna zam. Daniłowo – Parcele 1,  

- obręb Daniłowo – Parcele, cz. działki 1/3 obejmująca powierzchnię 1 600 m2 ; umowa 

obowiązuje do 30.11.2026r.  

Spółka dla Zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej wsi Zawisty Nadbużne; 

- obręb Zawisty Nadbużne, cz. działki 292 obejmująca powierzchnię 1000 m2 ; umowa obowiązuje 

do 31.05.2025r 

K. Program ochrony środowiska (art. 17 Poś) 
 

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Małkinia Górna do roku 2020 jest narzędziem 

służącym do prowadzenia polityki ekologicznej na poziomie Gminy. Dokument stanowi przeniesienie 

istotnych zagadnień określonych w polityce ekologicznej państwa oraz w wojewódzkim i 

powiatowym programie ochrony środowiska na poziom gminny, z jednoczesnym uwzględnieniem  

lokalnej specyfiki i uwarunkowań 

Program Ochrony Środowiska określa przede wszystkim: 

• cele ekologiczne, 

• priorytety ekologiczne, 

• poziom celów długoterminowych, 

• rodzaj i harmonogram działań ekologicznych, 

• środki niezbędne do założenia celów. 

W oparciu o diagnostykę stanu środowiska oraz zagrożenia środowiska zdefiniowano 

najważniejsze priorytety ochrony środowiska w gminie Małkinia Górna: 

W zakresie ochrony wód: 

• rozbudowa systemu  kanalizacji sanitarnej, 
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• rozbudowa sieci wodociągowej 

W zakresie ochrony powietrza atmosferycznego: 

• stosowanie energooszczędnych technologii i termomodernizacja budynków, 

• zmniejszenie zagrożenia ze strony systemu komunikacyjnego. 

W zakresie zasobów przyrodniczych: 

• tworzenie zielonej infrastruktury. 

Opracowany Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Małkinia Górna 

za lata 2017 – 2018 przedstawia analizę stanu środowiska na terenie Gminy Małkinia Górna oraz 

stopień realizacji zadań ujętych w Programie. 

Przedsięwzięcia realizowane w latach 2017-2018 w dużej mierze przyczyniły się do poprawy 

warunków środowiska w gminie. Znaczna większość zadań przyjętych w Programie została 

zrealizowana planowo. Część zadań jest w trakcie realizacji, ze względu na to, że są one wdrażane 

etapowo w poszczególnych latach, co wynika również z Wieloletniego Planu Inwestycyjnego. 

Niektóre z zadań mają charakter ciągły. 

Zmiany stanu środowiska widoczne są dopiero w dłuższej perspektywie czasowej, dlatego też 

Raport z realizacji celów i zadań, określonych w Programie Ochrony Środowiska nie jest 

jednoznacznym odzwierciedleniem efektów realizacji Programu. 

Podjęte działania w dużej mierze przyczynią się do poprawy jakości środowiska na terenie 

gminy. Realizacja zadań w latach 2017-2018 zawartych w poszczególnych obszarach tematycznych 

daje podstawy do osiągnięcia przyjętych celów i priorytetowych kierunków działań POŚ, zgodnych z 

polityką ochrony środowiska, a tym samym gwarantuje zrównoważony rozwój gminy. 

Realizacja zadań ujętych w Programie Ochrony Środowiska: rozbudowa sieci wodociągowej i 

kanalizacyjnej, termomodernizacje budynków i modernizacje lokalnych systemów grzewczych, 

wpłynęła pozytywnie na poprawę stanu środowiska na terenie gminy.  

Wykonanie zadań związanych z rozwojem infrastruktury drogowej przyczyniło się do 

ograniczenia emisji hałasu i wibracji, a także redukcji emisji CO2₂ poprzez zmniejszenie spalania 

samochodów poruszających się po zmodernizowanych drogach.  

 

L. Strategia integracji i rozwiązywania problemów społecznych (art. 16a i 17 ups) 

Współpraca z organizacjami pozarządowymi w Gminie Małkinia Górna 

Program współpracy Gminy Małkinia Górna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, 

o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie na rok 2019 został przyjęty do realizacji uchwałą Rady Gminy Małkinia Górna nr 

8/II/2018 Rady Gminy w Małkini Górnej z dnia 28 listopada 2018 r. Projekt Programu  został 

opracowany w oparciu o wcześniejsze doświadczenia  we współpracy, po konsultacjach z 

organizacjami pozarządowymi, zgodnie z przyjętymi procedurami. 
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Program określił cele, zasady oraz formy współpracy Gminy Małkinia Górna z organizacjami 

pozarządowymi. Wskazał również zakres przedmiotowy współpracy, priorytetowe zadania publiczne 

oraz zakładaną wysokość środków przeznaczonych na jego realizację.  

Głównym celem Programu było dążenie do zaspokojenia potrzeb społecznych mieszkańców 

Gminy oraz wzmocnienie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego poprzez budowanie i umacnianie 

partnerstwa pomiędzy Gminą a organizacjami. 

Powyższe cele były realizowane poprzez: 

1)  promowanie społeczeństwa obywatelskiego przez wspieranie aktywności społeczności 

lokalnych, 

2)  wzmocnienie w świadomości społecznej poczucia odpowiedzialności za siebie i swoje 

otoczenie, 

3)  poprawę jakości usług publicznych i zapewnienie ich efektywniejszego wykonania, 

4)  integrację środowiska organizacji pozarządowych i innych podmiotów, 

5)  polepszenie współpracy urzędu z organizacjami, 

6) uwzględnienie opinii organizacji i innych podmiotów w procesie decyzyjnym urzędu. 

 Celami szczegółowymi Programu było: 

1) poprawa jakości życia poprzez pełniejsze zaspokojenie potrzeb mieszkańców Gminy, 

2) racjonalne wykorzystanie publicznych środków finansowych, 

3) wspieranie działań na rzecz umacniania istniejących i pobudzania nowych inicjatyw 

związanych z powstawaniem nowych organizacji pozarządowych w gminie Małkinia Górna 

działających dla dobra lokalnej społeczności, 

4) włączenie zainteresowanych organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących 

działalność pożytku publicznego do realizacji programów służących rozwojowi gminy, 

5) wzmocnienie potencjału organizacji i promocja ich działalności, 

6) promowanie i wzmocnienie postaw  obywatelskich. 

Zadania priorytetowe, które były zlecane do realizacji organizacjom pozarządowym: 

1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz 

wyrównywanie szans tych rodzin i osób; 

2) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych; 

3) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym; 
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4) wsparcie i upowszechnianie kultury fizycznej; 

5) ochrona i promocja zdrowia, 

6) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; 

7) ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego; 

8) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; 

9) działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży. 

Wykaz organizacji pozarządowych na terenie gminy: 

Nazwa organizacji 

adres 

Zakres działalności 

STOWARZYSZENIE  

„STARA MAŁKINIA” 

ul. 1maja 17A 

07-320 Małkinia Górna 

Kulturalno – oświatowy, aktywizacja i integracja społeczności Małkini Górnej 

 

Polski Związek Emerytów Rencistów i 

Inwalidów oddział rejonowy Małkinia Górna  

ul. Biegańskiego 3/9,  

07-320 Małkinia Górna 

Poprawianie warunków socjalno – bytowych emerytów, rencistów i inwalidów oraz 

ich uczestniczenie w życiu społecznym przez współdziałanie z organami władzy i 

administracji publicznej, samorządowej  oraz innymi organizacjami społecznymi, 

gospodarczymi i spółdzielczymi. 

Organizowanie życia kulturalnego i artystycznego emerytów, rencistów i inwalidów. 

Reprezentowanie ich interesów wobec organów władzy i administracji publicznej, 

samorządowej oraz popularyzowanie ich problemów wśród społeczeństwa. 

STOWARZYSZENIE  

„Małkiński krąg” 

ul. Biegańskiego 3/9, 

 07-320 Małkinia Górna 

Promocja kultury i dziedzictwa narodowego, propagowanie aktywnego stylu życia, 

zdrowia, turystyki i krajoznawstwa oraz ochrony środowiska, rozwój wiedzy 

obywatelskiej, ekologicznej, integrowanie i aktywizacja społeczności lokalnych 

poprzez warsztaty, szkolenia, spotkania. 

STOWARZYSZENIE  

Grupa Motocyklowa „STAJNIA” 

ul. Przedszkolna 1D/20 

Propagowanie i popularyzowanie imprez motocyklowych poprzez organizowanie 

zlotów motocyklowych, imprez sportowo – rekreacyjnych, szkoleń, kursów, 

upowszechnianie ruchu motocyklowego. 

Uczniowski Klub Sportowy „DWÓJKA” Klub  Sportowy – Piłka Ręczna  

Małkiński Klub Biegacza TEAM Zajęcia biegowe z młodzieżą z Gminy Małkinia Górna. 

Wyjazdy na zawody biegowe z młodzieżą. Wyjazdy na obozy sportowe w okresie 

wakacji. Organizowanie zawodów biegowych dla wszystkich kategorii wiekowych. 

Integracja biegaczy zrzeszonych w MKB TEAM. 

Małkiński Klub Sportowy  Klub  sportowy, dyscyplina – piłka nożna. 

Akademia Karate Yokozuna 

Małkinia Górna 9/45 , 07-320 Małkinia  

 

Realizacja zadań publicznych szczególnie w zakresie:  

a. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, 

b. krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży, 

c. ochrony i promocji zdrowia, 

d. działania na rzecz osób niepełnosprawnych, 

e. pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz 

wyrównywania szans tych rodzin i osób, 

f. działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn, 

g. nauki, edukacji, oświaty i wychowania, 

h. pielęgnowania tradycji narodowej oraz rozwoju świadomości 

obywatelskiej i kulturowej, 

i. porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania 

patologiom społecznym, 

j. działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, 

upowszechniania i ochrony praw dziecka, 

k. promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą, 

l. działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania 

kontaktów i współpracy pomiędzy społeczeństwami. 

Ochotnicza Straż Pożarna w Treblince 

Treblinka 62, 07-319 Prostyń 

Zapobieganie pożarom na terenie Gminy Małkinia Górna oraz współdziałanie z PSP 

oraz organami samorządowymi i innymi podmiotami. 

Ochotnicza Straż Pożarna w Glinie 

Glina, 07-320 Małkinia Górna 

Ochrona przeciwpożarowa. 

Ochotnicza Straż Pożarna w Małkini Górnej Wykonywanie zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej, 
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ul. Ostrowska 9, 07-320 Małkinia Górna zapobieganie pożarom, udział w akcjach ratowniczych. 

Ochotnicza Straż Pożarna w Zawistach 

Podleśnych 

Zawisty Podleśne, 07-320 Małkinia Górna 

Zapobieganie pożarom, udział w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie 

pożarów i innych klęsk, informowanie ludności o istniejących zagrożeniach. 

Ochotnicza Straż Pożarna w Kańkowie 

Kańkowo, 07-320 Małkinia Górna 

Ochrona przeciwpożarowa i inne zdarzenia losowe. 

Ochotnicza Straż Pożarna w Grądach 

Grądy, 07-319 Prostyń 

Wykonywanie zadań wynikających z ustawy o ochronie przeciwpożarowej. 

Ochotnicza Straż Pożarna w Prostyni 

Prostyń 114, 07-319 Prostyń 

tel. 29 644 90 79 

Wykonywanie zadań wynikających z ustawy o ochronie przeciwpożarowej. 

Ochotnicza Straż Pożarna w Błędnicy 

Błędnica 89, 07-320 Małkinia Górna 

Wykonywanie zadań wynikających z ustawy o ochronie przeciwpożarowej. 

Ochotnicza Straż Pożarna w Daniłówce 

Pierwszej 

Daniłówka Pierwsza 1, 07-320 Małkinia 

Górna 

Wykonywanie zadań wynikających z ustawy o ochronie przeciwpożarowej. 

 

W 2019 r. realizowane były założenia Programu współpracy Gminy Małkinia Górna z 

organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

Zaplanowana na 2019 rok pula środków na wspieranie realizacji zadań publicznych wynosiła 

60 000 zł.  W wyniku ogłoszonych otwartych konkursów ofert zrealizowano zadanie 

publiczne z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. Zadanie zrealizował  

Uczniowski Klub Sportowy „Dwójka” w Małkini Górnej, ul. Leśna 15, który otrzymał 

dotację w wysokości 5000 zł.  

WSKAŹNIKI REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH 

Lp. Wskaźnik   Ilość/Liczba 

1.  Liczba ogłoszonych otwartych konkursów ofert – w 2019 roku 3 

w tym zadań 

9 

 Liczba ogłoszonych otwartych konkursów ofert – w 2018 roku 9 

w tym zadań 9 

 

 

Liczba ogłoszonych otwartych konkursów ofert – w 2017 roku 2 

w tym zadań 8 
 

Liczba ogłoszonych otwartych konkursów ofert – w 2016 roku 

 

8 

w tym zadań 8 

 Liczba ogłoszonych otwartych konkursów ofert – w 2015 roku 1 

w tym zadań 

1 

2.  Liczba ofert złożonych w otwartych konkursach ofert w 2019 roku – ogółem 1 

 Liczba ofert złożonych w otwartych konkursach ofert w 2018 roku – ogółem 3 

 Liczba ofert złożonych w otwartych konkursach ofert w 2017 roku – ogółem 8 

Liczba ofert złożonych w otwartych konkursach ofert – w roku 2016 – ogółem 

Liczba ofert złożonych w otwartych konkursach ofert – w roku 2015 – ogółem 

8 

2 

http://www.malkiniagorna.pl/asp/pl_start.asp?typ=14&menu=302&strona=1&sub=126
http://www.malkiniagorna.pl/asp/pl_start.asp?typ=14&menu=297&strona=1&sub=126
http://www.malkiniagorna.pl/asp/pl_start.asp?typ=14&menu=298&strona=1&sub=126
http://www.malkiniagorna.pl/asp/pl_start.asp?typ=14&menu=298&strona=1&sub=126
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3.  Liczba zawartych umów na realizację zadania publicznego w 2019 roku 

Liczba zawartych umów na realizację zadania publicznego w 2018 roku 
Liczba zawartych umów na realizację zadania publicznego w 2017 roku 

Liczba zawartych umów na realizację zadania publicznego w 2016 roku 

Liczba zawartych umów na realizację zadania publicznego w 2015 roku 

1 

3 

4 

6 

1 

4.  Liczba umów zawartych w 2019 roku:  1 

‐ w formie wsparcia  1 

‐ w formie powierzenia 0 

5.  Liczba beneficjentów zrealizowanych zadań  27 

6.  Liczba organizacji podejmujących po raz pierwszy zadania publiczne w oparciu o dotacje 0 

7.  Liczba organizacji korzystających z dotacji 1 

8.  Liczba zrealizowanych umów w ciągu roku budżetowego, na które udzielono dotacji 1 

9.  Wysokość kwot udzielonych dotacji w poszczególnych obszarach zadaniowych w zakresie: 5000,00 

a) działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży  0,00 

b) ochrony i promocji zdrowia 0,00 

c) zadania z zakresu działań na rzecz osób niepełnosprawnych 0,00 

d) z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, 

 

0,00 

e) z zakresu wspierania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, 0,00 

f) działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym,  

 

0,00 

g) z zakresu wsparcia i upowszechniania kultury fizycznej, 

 

5 000,00 

 h) z zakresu pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie 

szans tych rodzin i osób 

 

0,00 

 i) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. 

 

0,00 

10.  Wysokość własnego wkładu finansowego organizacji w realizację zadań publicznych w zakresie: 1480,00 

a) działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży,  0,00 

b) ochrony i promocji zdrowia, 0,00 

c) zadania z zakresu działań na rzecz osób niepełnosprawnych, 0,00 

d) z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, 

 

0,00 

e) ) z zakresu wspierania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, 0,00 

f) działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym,  

 

0,00 

 g) z zakresu wsparcia i upowszechniania kultury fizycznej, 

 

1480,00 

 h) z zakresu pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie 

szans tych rodzin i osób, 

 

0,00 

 i) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. 
 

0,00 

11.  Wysokość własnego wkładu niefinansowego organizacji w realizację zadań publicznych w zakresie: 0 

0,00 

a) działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży uzdolnionej, 0,00 

b) ochrony i promocji zdrowia, 0,00 

c) ) zadania z zakresu działań na rzecz osób niepełnosprawnych 0,00 

d) z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, 0,00 

 e) z zakresu wspierania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, 0,00 

 f) ) działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, 0,00 
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 g) z zakresu wsparcia i upowszechniania kultury fizycznej, 0,00 

 h) z zakresu pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie 
szans tych rodzin i osób, 

0,00 

 i) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. 0,00 

   

 

Urząd Gminy w Małkini Górnej realizował program współpracy z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sferze finansowej, ale również 

pozafinansowej.  

Założenia Programu Współpracy realizowane były również poprzez: 

— konsultacje programu współpracy z organizacjami pozarządowymi; 

— współpracę z Mazowieckim Ośrodkiem Wsparcia Ekonomii Społecznej (MOWES) poprzez 

organizację szkolenia na terenie gminy dla przedstawicieli organizacji pozarządowych. 

27.02.2019r. odbyło się szkolenie „Mazowsze Lokalnie uruchamia energię społeczną”. 

Program ten zakładał wsparcie dla młodych organizacji pozarządowych oraz grup 

nieformalnych i samopomocowych działających na terenie województwa mazowieckiego;  

– przekazywanie informacji na temat konkursów, w których organizacje pozarządowe mogą 

ubiegać się o środki finansowe na swoją działalność oraz informacje na temat warsztatów, 

konferencji itp. 

– przeprowadzenie ankiety na temat oczekiwań organizacji pozarządowych odnośnie 

współpracy z samorządem; 

— aktualizację zakładki pn. organizacje pozarządowe na stronie internetowej urzędu Gminy 

www.malkiniagorna.pl, gdzie znajdują się informacje ważne dla organizacji i innych 

podmiotów działających na rzecz pożytku publicznego oraz fotorelacje o ich konkursowej 

działalności; 

— aktualizację zakładki na stronie BIP „otwarte konkursy”, gdzie zamieszczane są wszystkie 

aktualne i zakończone konkursy ofert; 

— zamieszczanie na stronie internetowej Urzędu Gminy informacji dotyczących działalności 

organizacji na terenie gminy; 

— włączanie jednostek organizacyjnych gminy w realizację projektów różnych organizacji 

pozarządowych; 

— patronat Wójta Gminy w cyklicznych imprezach: o Puchar Wójta Gminy Małkinia Górna 

podczas III Turnieju Szachowego, Noworocznego Turnieju Piłki Nożnej Orlików o Puchar 

Wójta Gminy Małkinia Górna podczas Małkińskiej Nocy Nadbużańskiej, w konkursie na 

najlepszą potrawę wigilijną zorganizowanym przez Stowarzyszenie „Małkiński Krąg”; 

— pomoc organizacjom w przygotowywaniu wniosków o dotacje i innych dokumentów; 
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— udostępnianie pomieszczeń Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu oraz innych jednostek 

organizacyjnych gminy; 

— nieodpłatne udostępnienie lokali przy ul. Biegańskiego 3/9 na prowadzenie działalności przez 

Stowarzyszenie „Małkiński Krąg” w Małkini Górnej oraz Polski Związek Emerytów, 

Rencistów i Inwalidów oddział rejonowy w Małkini Górnej; 

— nieodpłatne udostępnienie hali sportowej dla: Uczniowskiego Klubu Sportowego „Dwójka”, 

Małkińskiego Klubu Sportowego, Małkińskiego Klubu Biegacza TEAM; 

— udostępnianie autokaru gminnego na wyjazdy organizowane przez stowarzyszenia. 

— Współpraca Gminy Małkinia Górna z organizacjami pozarządowymi rozwijała się, w 

kierunku wzmocnienia rozwoju społeczeństwa obywatelskiego poprzez budowanie i 

umacnianie partnerstwa pomiędzy Gminą a organizacjami.  

Podejmowane były działania w zakresie wsparcia finansowego poprzez powierzania lub 

wspieranie zdań publicznych, ale także poprzez stałą edukację osób zaangażowanych 

w działalność organizacji oraz stymulowanie rozwoju wolontariatu, dzięki czemu rozwijał się i 

wzmacniał kapitał społeczny Gminy Małkinia Górna, który był bardzo istotny przy 

rozwiązywaniu problemów lokalnych mieszkańców na terenie Gminy Małkinia Górna. 

M. Opieka społeczna w gminie Małkinia Górna w roku 2019 

Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania własne i zlecone z zakresu pomocy społecznej, 

świadczeń rodzinnych,  świadczeń wychowawczych, funduszu alimentacyjnego a także realizuje 

programy z zakresu pomocy społecznej oraz projekty współfinansowane ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego. 

1. Liczba osób, które skorzystały ze świadczeń wypłacanych w OPS: 

Świadczenia  z pomocy społecznej (zadania własne) – 431 osób na kwotę 1.478.607 zł 

Świadczenia wychowawcze (500+) – wypłacono świadczenia na 1967 dzieci na kwotę 9 489 

400,00 zł 

Świadczenia rodzinne – wypłacono świadczenia dla 806 rodzin na kwotę 4.040.588 zł ( w tym 

zasiłki rodzinne, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki 

opiekuńcze, zasiłki dla opiekuna, świadczenia „Za życiem”, świadczenia rodzicelskie, 

jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka). 

Świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego – wypłacono świadczenia 50 osobom na kwotę 194 

300, zł. 

2. Liczba osób długotrwale korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej : 347 osób. 

Główne przyczyny udzielania świadczeń: ubóstwo, niepełnosprawność, długotrwała i ciężka 

choroba, bezrobocie. 
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3. Liczba osób bezdomnych, za których główne miejsce przebywania uznaje się gminę Małkinia 

Górna : 0. 

4. Liczba osób przebywających w domach pomocy społecznej ( stan na 31.12.2019 r.) – 10 osób. 

5. Odsetek mieszkańców zagrożonych ubóstwem: 3,25 %. 

6. Liczba Lokali socjalnych:  14, liczba osób oczekujących na przydział lokalu socjalnego: 14. 

7. Stopa bezrobocia w 2019 roku wynosiła w Gminie Małkinia Górna – 2,95% 

Liczba osób bezrobotnych i poszukujących pracy zarejestrowanych w PUP – 348 osób, w 

tym: 

198 kobiet, 150 mężczyzn, 

W przedziałach wiekowych : 

- 18-25 :  47 osób 

- 26-30 : 100 osób 

- 50  lat i więcej : 91     

Osób niepełnosprawnych : 20 

Liczba osób długotrwale bezrobotnych: 165 

8. Liczba gospodarstw domowych bez osób pracujących ( dane dotyczą gospodarstw domowych 

objętych pomocą społeczną) – 268. 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Małkini Górnej w roku 2019 realizował następujące programy: 

Program „Dobry Start” uruchomiony został 1 lipca 2018 roku – ustanowiony został uchwałą Rady 

Ministrów Nr 80/2018 z dnia 30 maja 2018r. Szczegółowe warunki realizacji programu określa 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 roku (Dz. U.z dnia 1 czerwca 2018 r.poz.1061 z 

póź.zm). 

Dotacja otrzymana na realizację tego zadania w 2019 roku to kwota 434.000,- zł. 

Wydatkowano kwotę 431 210 zł z tego: 

417.300,- na wypłatę świadczeń 13.910,- na koszty obsługi zadania. 

W okresie od 01.07.2019 r. do 30.11.2019 r. wpłynęło 938 wniosków z tego: 

523 złożonych w formie papierowej 

415 złożonych drogą elektroniczną. 

Świadczenie „Dobry start” wypłacono dla 1391 dzieci. 

Programu SENIOR + 

W roku 2019 w Klubie Senior + w Małkini Górnej przy ul. Biegańskiego 3  funkcjonowało 15 

miejsc. W związku z dużym zainteresowaniem ze strony Seniorów  korzystaniem z oferty Klubu 

Senior+ liczba osób skierowanych do Klubu Senior+ w Małkini Górnej wyniosła 49 osób. Większa 
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liczba osób skierowanych do Klubu niż liczba miejsc jest możliwa z uwagi na to, że osoby korzystają 

o różnych porach z zajęć. Osoby nieaktywne zawodowo w wieku 60+ od poniedziałku do piątku 

korzystały ze wszystkich  atrakcji Klubu. 

W ramach działalności Klubu w roku 2019 odbywały się m.in. : 

- zajęcia z fizjoterapeutą; 

- udzielanie pomocy psychologicznej i warsztaty prowadzone przez psychologa; 

- warsztaty i zajęcia kulinarne; 

- nauka obsługi komputera, korzystania z internetu; 

- nauka języka angielskiego; 

- warsztaty z dietetykiem; 

- spotkania z ciekawymi osobami; 

- zajęcia z rękodzieła; 

- warsztaty z wizażystą; 

- wyjazdy kulturalno – integracyjne; 

- zajęcia o charakterze sportowym , np. wyjazd na Senioriadę, spacery z kijkami; 

- spotkania integracyjne; 

- spotkania edukacyjne, np. z prawnikiem, z policjantem, z pracownikiem Urzędu Gminy w 

Małkini Górnej z zakresu segregacji odpadów; 

- uroczystości z okazji Dnia Babci i Dziadka, Dnia Matki, spotkanie Wielkanocne i Wigilijne. 

 W roku 2019 na mocy Uchwały Nr 130/XVI/2019 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 9 

grudnia 2019 r. został utworzony Klub Senior + w Prostyni. 

 Na realizację zadania Gmina Małkinia Górna pozyskała dotację na przystosowanie 

i wyposażenie obiektu pod działalność Klubu Senior+. W Klubie Senior + w Prostyni zaplanowano 10 

miejsc. Rekrutacja seniorów do Klubu oraz jego funkcjonowanie rozpoczęło się od stycznia 2020 r. 

  

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa na lata 2014-2020 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Małkini Górnej przy współpracy z Bankiem Żywności 

w Siedlcach realizuje Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa na lata 2014-2020 współfinasowany 

z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie 

najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach 

towarzyszących. 
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W ramach Podprogramu 2018 działania realizowane były do czerwca 2019 r. Pomoc 

żywnościowa trafiła do 300 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej z terenu Gminy 

Małkinia Górna. W ramach Podprogramu 2018 ( okresie od listopada 2018 r. do czerwca 2019 r.) 

wydano osobom potrzebującym: 16.600,652 kg  żywności. W ramach Podprogramu 2018 dla  osób 

korzystających z pomocy żywnościowej przeprowadzono   warsztat edukacyjny w ramach działań 

towarzyszących. 

Zawarto kolejną umowę z Bankiem Żywności o przystąpieniu Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Małkini Górnej do realizacji Podprogramu 2019, w ramach którego objęto pomocą żywnościową 330 

osób.  Działania w ramach zawartej umowy będą realizowane do końca m-ca lipca 2020 r. 

 

Program Wspierania Rodziny w Gminie Małkinia Górna na lata 2018-2020. 

Uchwałą z dnia 28 marca 2018 r. Rada Gminy Małkinia Górna przyjęła Gminny Program 

Wspierania Rodziny w Gminie Małkinia Górna na lata 2018-2020. W programie określono cele i 

zadania, jakie mają realizować poszczególne instytucje na rzecz poprawy sytuacji rodzin z terenu 

gminy. Znaczna część zadań realizowana jest przez Ośrodek Pomocy Społecznej, który jest 

jednocześnie koordynatorem działań określonych w Programie. W 2019 r. OPS w Małkini Górnej 

realizował następujące zadania wynikające z Programu: 

1. Zapewnienie pomocy materialnej i rzeczowej (zasiłki, świadczenia wychowawcze, rodzinne, 

pomoc żywnościowa). 

2. Dożywianie – w ramach wieloletniego programu „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, w 

ramach którego finansowano posiłki dzieciom i młodzieży w wieku szkolnym oraz dzieciom 

uczęszczającym do przedszkoli. Ponadto przyznawano pomoc w formie zasiłków celowych z 

przeznaczeniem na zakup żywności. 

3. Monitorowanie sytuacji zdrowotnej dzieci z rodzin dysfunkcyjnych. 

4. Umożliwienie dostępu do poradnictwa specjalistycznego. 

5. Wspieranie osób z niepełnosprawnością i rodzin z dzieckiem z niepełnosprawnością 

(świadczenia pieniężne, tj. świadczenia „Za życiem”, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia 

pielęgnacyjne, świadczenia z pomocy społecznej przysługujące z tytułu niepełnosprawności, 

zapewnienie usług opiekuńczych i specjalistycznych osób opiekuńczych dla osób z 

niepełnosprawnością). 

6. Wydawanie Kart Dużej Rodziny. 

7. Wsparcie dla rodzin przeżywających trudności opiekuńczo – wychowawcze 

Zadanie realizowane było poprzez pracę socjalną oraz wsparcie udzielane przez asystenta 

rodziny, przy współpracy z przedstawicielami jednostek systemu oświaty, policji i kuratorów 
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sądowych. W 2019 r. wsparciem asystenta obejmowano 17 rodzin, w których wychowuje się 

33 dzieci. 

W 2019 r. umieszczono dwoje dzieci w rodzinach zastępczych. Jedno dziecko 

w rodzinie zastępczej spokrewnionej, jedno dziecko w rodzinie zastępczej niezawodowej. Łącznie w 

2019 r. w rodzinach zastępczych przebywało 6 dzieci z terenu gminy Małkinia Górna i jedno dziecko 

w instytucjonalnej pieczy zastępczej, za które gmina ponosi koszty utrzymania. 

 

Realizacja projektu „Szersze horyzonty” 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Małkini Górnej z dniem 01 października 2019 r. rozpoczął 

realizację projektu pn. „Szersze horyzonty”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 

Rozwój na lata 2014-2020, II Osi priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, 

gospodarki i edukacji działania 2.5 Skuteczna pomoc społeczna (konkurs nr :  POWR. 02.05.00-IP.03-

00-019/18). 

Założeniem projektu jest wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy 

Społecznej, polegających na oddzieleniu pracy administracyjnej od świadczenia pracy socjalnej oraz 

usług. 

Na realizację projektu pozyskano kwotę 284.753,50 zł. Wkład własny gminy na realizację 

projektu nie był wymagany.W ramach projektu zaplanowano koszty doposażenia i dostosowania 

stanowisk pracy pracowników socjalnych do wykonywania zadań w ramach nowej struktury 

organizacyjnej, w części pomieszczeń zostały przeprowadzone prace adaptacyjno – remontowe, 

pracownicy objęci działaniami projektowymi będą mieli możliwość uczestniczenia w szeregu szkoleń 

podnoszących ich kompetencje. Ponadto w trakcie trwania projektu będzie prowadzona superwizja 

pracy socjalnej. W ramach projektu zaplanowane zostały również środki na pokrycie kosztów 

zatrudnienia dwóch pracowników socjalnych, w tym jednego nowo zatrudnionego. 

Projekt będzie realizowany do 30.09.2020 r. 

N. Oświata i edukacja 
 

Wstęp do informacji o oświacie do Raportu o stanie Gminy Małkinia Górna 

W roku 2019 zaktualizowano plan sieci szkół podstawowych oraz określono granice ich 

obwodów, ponieważ zgodnie z reformą edukacji rok szkolny 2018/2019 był ostatnim rokiem 

szkolnym, w którym funkcjonowały klasy gimnazjalne. Wobec powyższego na terenie Gminy 

Małkinia Górna od 1 września 2019 r. funkcjonuje 6 ośmioletnich szkół podstawowych i jedno 

przedszkole samorządowe. 
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W Gminie Małkinia Górna funkcjonuje obecnie 1 przedszkole samorządowe oraz w 5 szkołach 

podstawowych 7 oddziałów przedszkolnych oraz działał do 30 września 2019 r. Niepubliczny Punkt 

Przedszkolny „Jeżynka”. Dotacja Gminy do Niepublicznego Punktu Przedszkolnego w roku 2019 

wyniosła 67 049,50 zł.  

Do punktu Przedszkolnego „Jeżynka” w Małkini Górnej dzieci uczęszczały tylko przez 8 miesięcy tj. 

do 30 września 2019 roku. 

L.p. Okres uczęszczania  

l. oddz.  

Dzieci wg urodzenia 

2 latki 3 latki 4 latki 5 latki 6 latki ogółem 

1. 01.01.-31.08. 
1 

8 5 4 1 - 18 

01.09.-30.09 6 4 3 - - 13 

 

Liczba wychowanków wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Samorządowym w Małkini 

Górnej w roku szkolnym 2019/2020  

 

L.p. Nazwa placówki l. oddz. 
Dzieci wg urodzenia 

3 latki 4 latki 5 latki 6 latki ogółem 

1. Przedszkole Samorządowe  

w Małkini Górnej 
8 40 42 55 60 197 

 

Wychowankowie wychowania przedszkolnego w oddziałach zorganizowanych przy szkołach 

podstawowych w roku szkolnym 2018/2019 i 2019/2020. 

 

l.p. 
Odziały wychowania przedszkolnego 

działające przy: 

2018/2019 2019/2020 

liczba. 

wychowanków 

liczba 

oddziałów 

liczba 

wychowanków 

Liczba 

oddziałów 

1.  Szkole Podstawowej w Orle 10 1 13 1 

2.  Szkole Podstawowej im. ks. Jana 

Twardowskiego w Glinie 
13 1 18 1 

3.  Szkole Podstawowej im. Kardynała 

Stefana Wyszyńskiego w Kiełczewie 
16 1 13 1 

4.  Szkole Podstawowej  nr 1 im Marii Curie-

Skłodowskiej w Małkini Górnej 
48 2 49 2 

5.  Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w 

Prostyni 
41 2 59 2 

6.  Razem 128 7 152 7 
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Liczba uczniów w szkołach prowadzonych przez gminę Małkini Górna w roku szkolnym 2018/2019 

Placówki oświatowe 
Liczba 

uczniów 

w tym: Liczba 

oddz. 

I II III IV V VI VII VIII 

Szkoła Podstawowa w Orle 66 7 10 7 5 11 8 7 11 8 

Szkoła Podstawowa im. ks. Jana 

Twardowskiego w Glinie  
67 9 12 5 10 10 - 10 11 7 

Szkoła Podstawowa im. Kardynała 

Stefana Wyszyńskiego w 

Kiełczewie 

67 2 6 3 9 11 12 13 11 8 

Szkoła Podstawowa  nr 1 im Marii 

Curie-Skłodowskiej w Małkini 

Górnej 

166 17 17 13 28 27 22 26 16 11 

Oddziały gimnazjalne 

PG 1 
40 - - 40      2 

Szkoła Podstawowa  nr 2 im. 

Fryderyka Chopina w Małkini 

Górnej 

435 47 58 35 62 77 48 53 55 19 

Oddziały gimnazjalne 

PG 2 
61 - - 61      2 

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła 

II w Prostyni 
146 15 20 18 11 31 12 22 17 9 

Oddziały gimnazjalne 

PG Prostyń 
31 - - 31      2 

Razem  1079 97 123 213 125 167 102 131 121 68 

 

Liczba uczniów w szkołach prowadzonych przez gminę Małkini Górna w roku szkolnym 2019/2020 

Placówki oświatowe 
Liczba 

uczniów 

w tym: Liczba 

oddz. 

I II III IV V VI VII VIII 

Szkoła Podstawowa w Orle 68 6 9 11 7 6 12 9 8 8 

Szkoła Podstawowa im. ks. Jana 

Twardowskiego w Glinie  
63 7 9 12 5 10 10 - 10 7 

Szkoła Podstawowa im. 

Kardynała Stefana 

Wyszyńskiego w Kiełczewie 

64 8 2 6 4 8 11 12 13 8 

Szkoła Podstawowa  nr 1 im 

Marii Curie-Skłodowskiej w 

Małkini Górnej 

169 24 18 18 14 23 26 21 25 11 

Szkoła Podstawowa  nr 2 im. 

Fryderyka Chopina w Małkini 

Górnej 

435 55 45 59 35 64 77 50 50 20 

Szkoła Podstawowa im. Jana 

Pawła II w Prostyni 
144 14 13 21 18 13 30 13 22 9 

Razem  943 114 96 127 83 124 166 105 128 63 
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Po wygaszeniu funkcjonowania gimnazjów obniżyła się liczba uczniów w szkołach prowadzonych 

przez gminę, co będzie miało niekorzystny wpływ do naliczenia subwencji oświatowej. Podstawowym 

wskaźnikiem do naliczenia subwencji na dany rok kalendarzowy jest liczba uczniów wykazana na 

dzień 30 września roku bazowego. 

Kadra pedagogiczna w roku szkolnym 2018/2019 

 

Rodzaj placówki 

Stopień awansu zawodowego 

stażysta kontraktowy mianowany dyplomowany 
Ogółem liczba 

etatów) 

1 2 3 4 5 6 

Przedszkole Samorządowe w 

Małkini Górnej 
1,27 1 6 7,27 15,54 

Szkoła Podstawowa w Orle 0,45 1,18 2,44 7,16 11,23 

Szkoła Podstawowa im. ks. Jana 

Twardowskiego w Glinie 
- 1,22 1,5 10,89 13,61 

Szkoła Podstawowa im. Kardynała 

Stefana Wyszyńskiego  w 

Kiełczewie 

- - 2,56 10,89 13,45 

Szkoła Podstawowa nr 2 im. 

Fryderyka Chopina w Małkini 

Górnej 

- 6 4 35,25 45,25 

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marii 

Curie-Skłodowskiej w Małkini 

Górnej  

0,68 1,14 3,67 27,52 33,01 

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła 

II w Prostyni  
- 2,78 1,56 22,89 27,23 

Razem 2,40 13,32 21,73 121,87 159,32 

 

Kadra pedagogiczna w roku szkolnym 2019/2020 

 

Rodzaj placówki 

Stopień awansu zawodowego 

stażysta kontraktowy mianowany dyplomowany 
Ogółem  

(liczba etatów) 

1 2 3 4 5 6 

Przedszkole Samorządowe w Małkini 
Górnej 

1 0,25 7 6,09 14,34 

Szkoła Podstawowa w Orle 1,75 1 1 7,71 11,46 

Szkoła Podstawowa im. ks. Jana 
Twardowskiego w Glinie 

- 1,06 1,5 9,67 12,23 

Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego  w Kiełczewie 

- - 2,22 12,74 14,96 

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Fryderyka 
Chopina w Małkini Górnej 

- 5 5 33,78 43,78 

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marii Curie-
Skłodowskiej w Małkini Górnej  

0,93 1,14 3 27,21 32,28 
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Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w 

Prostyni  
- 3,72 1 21,89 26,61 

Razem 3,68 12,17 20,72 119,09 155,66 

 

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym: stypendia i zasiłki szkolne 

Pomoc materialna dla uczniów udzielana jest na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie 

oświaty. Kryterium dochodowe uprawniające do uzyskania pomocy materialnej, to kwota 528 zł netto na osobę 

w rodzinie. Z tej formy wsparcia korzystali uczniowie, którzy zamieszkują na terenie gminy Małkinia Górna i 

uczęszczają do szkół podstawowych, klas gimnazjalnych, ale także szkół ponadpodstawowych. Szczegółowe 

dane dotyczące wypłaconej pomocy materialnej o charakterze socjalnym w roku szkolnym 2018/2019 oraz 

2019/2020 przedstawia poniższa tabela. 

Lp. Wyszczególnienie 

Stypendium 

szkolne 

2018/2019 

Zasiłek 

szkolny 

2018/2019 

Stypendium 

szkolne 

2019/2020 

Zasiłek 

szkolny 

2019/2020 

1. Liczba złożonych wniosków 90 3 79 1 

2. 

Liczba wniosków pozytywnie rozpatrzonych - ogółem 
90 3 79 1 

w tym odnoszących się do 

uczniów: 

szkół podstawowych 62 3 51 1 

klas gimnazjalnych 10 0 - - 

szkół 

ponadgimnazjalnych 
18 0 28 - 

Innych (kolegia) 0 0 - - 

 

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia i zasiłki szkolne) 

W 2019 roku koszt pomocy materialnej dla uczniów wyniósł ogółem 73 500 zł w tym: 

stypendia szkolne – 71 020 zł, zasiłki szkolne – 2.480 zł. Uzyskana dotacja, to kwota: 58 800 zł 

(80%), a wkład własny - 14 700 zł  (20%). Wypłata stypendiów polegała na refundacji rodzicom (lub 

pełnoletnim uczniom) wcześniej zakupionych m.in.: pomocy dydaktycznych, obuwia i odzieży 

sportowej na zajęcia wychowania fizycznego dla uczniów. Program realizowany jest z dotacji 

finansowej pozyskanej od Wojewody Mazowieckiego oraz ze środków własnych gminy. 

Dowóz uczniów do szkół 

Ujmując rok budżetowy tj. od stycznia do czerwca 2019 r. oraz od września do grudnia 2019 roku 

dowożono lub refundowano rodzicom wydatki związane z dowozem do szkół uczniów 

niepełnosprawnych i zamieszkałych w znacznym oddaleniu od szkół. 
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Wyszczególnienie Liczba uczniów 

Lp. 
  

styczeń –

czerwiec 2019 

wrzesień-

grudzień 2019 

1 2 3 4 

1. 

Uczniowie 

niepełnosprawni (dowóz z 

opiekunem zorganizowany 

przez gminę) 

Zespół Szkół Specjalnych w starym Lubiejewie 10 12 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w 

Długoborzu Pierwszym 
2 2 

Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja 

Kopernika w Ostrowi Maz. 
- 1 

2. 

Uczniowie 

niepełnosprawni  

(dofinansowanie do 

dowozu-umowa z rodzicem) 

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Papieża Jana 

Pawła II w Ostrowi Mazowieckiej 
1 2 

Miejskie Przedszkole Nr 3 w Ostrowi 

Mazowieckiej 
1 - 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w 

Zuzeli 
1 - 

Przedszkole "Planeta Fantazji" w Ostrowi 

Mazowieckiej 
2 5 

Liceum Ogólnokształcące w Kosowie Lackim 1 1 

3. 

Łączna suma uczniów niepełnosprawnych korzystających z dowozu 

zorganizowanego przez gminę i dofinansowania do dowozu 
18 22 

 

Z uwagi na znaczne oddalenie miejsca zamieszkania od szkoły w roku 2019 dowożono 

uczniów do szkół podstawowych wymienionych w poniższej tabeli 

  

  
 

Lp. 

 

 

 

Nazwa placówki  

 

Liczba dowożonych uczniów 

  
od stycznia do czerwca 

2019r. 

 

od września do grudnia 

2019r. 

1.  Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marii Curie-

Skłodowskiej w Małkini Górnej  

 

148 

 

119 

2.   Szkoła Podstawowa nr 2 im. Fryderyka 

Chopina w Małkini Górnej  

 

102 

 

74 

3.   Szkoła Podstawowa im. Ks. Jana 

Twardowskiego w Glinie  

45 

 

50 

4.  Szkoła Podstawowa w Prostyni im. Jana 

Pawła II w Prostyni 

148 

 

94 

5. Szkoła Podstawowa im. Kard. Stefana 

Wyszyńskiego w Kiełczewie 

 

32 

 

29 
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6.   Szkoła Podstawowa w Orle  43 

 

56 

Łączna suma uczniów szkół podstawowych i 

gimnazjum korzystających z dowozu 

zorganizowanego przez przewoźnika oraz 

autobusem gminnym 

 

518 

 

422 

 

Nakłady poniesione w 2019 roku budżetowym związane z dowozem uczniów do szkół podstawowych 

na terenie Gminy Małkinia Górna oraz uczniów niepełnosprawnych do ośrodka –szkolno-

wychowawczego wyniosły: 518 271, 01 w tym: 

1) dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkoły specjalnej, ośrodków szkolno-wychowawczych 

oraz szkoły ponadpodstawowej z zawartą umową z przewoźnikiem: 71 110,66 zł 

2) zwrot kosztów za dowóz dziecka niepełnosprawnego przez rodzica: 14 602,47 zł 

3) dowóz uczniów do szkół podstawowych zgodnie z umową zawartą z przewoźnikiem - 

174 942,40 zł 

4) dowóz uczniów na zawody i imprezy sportowe, turnieje, festiwale, zajęcia projektowe -

16 650, 00 zł 

5) usługi związane z remontem autobusu: 1130,81 zł 

6) koszty związane z utrzymaniem i eksploatacją gminnego autobusu szkolnego dotyczące m.in.: 

napraw, wynagrodzenia kierowcy, szkolenia, opłat i ubezpieczenia oraz zakupu paliwa: 

239 834,67 zł 

7) Projekty i programy realizowane w placówkach oświatowych prowadzonych przez 

gminę Małkinia Górna w roku 2019  

 

Nazwa projektu  Kwota pozyskanych 

środków zewnętrznych  

Kwota dofinansowania 

z budżetu gminy 

Razem 

Rządowy program 

rozwijania szkolnej 

infrastruktury oraz 

kompetencji uczniów i 

nauczycieli w zakresie 

technologii 

informacyjno-

komunikacyjnych 

„Aktywna tablica” 

26  560,00 zł 6 640,00 zł 33 200,00 zł 

Mazowiecki program 

dofinansowania 

pracowni 

informatycznych i 

językowych  

36 990,00 zł 24 210,40 zł 61 200,40 zł 

Program „Szkolny 

Klub Sportowy”  

28 280 zł - 28 280,00 zł  

Erasmus+ „ Using 

mobile  Apps in the 

learning Process” 

 

107 215,33 zł 26 803,83 zł 134 019,16 zł 

Erasmus+ „Know-how 112 772,20 zł  28 193,05 zł 140 965,25 zł 
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in Terms OF 

Developing Mobile 

Applications” 

 

Erasmus+ „ We are 

what we eat” 

104 875,58 zł 26 218,90 zł 131,094,48 zł 

Dofinansowanie 

wyposażenia w 

pomoce dydaktyczne 

niezbędne do realizacji 

podstawy 

programowej z 

przedmiotów 

przyrodniczych  

 

61  956,00 zł - 61 956,00 zł 

„Stawiam na 

edukację”  

 

97 686,40 zł - 97 686,40 zł 

Dofinansowanie 

kształcenia 

ustawicznego  

8 080, 00zł  

 

2 020, 00 zł 10 100,00 zł 

Razem 584 415,51 zł 114 086,18 zł 698 501,69 zł 

 

8) Inwestycje i remonty w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym 

jest gmina Małkinia Górna oraz w Żłobku Gminnym w roku 2019  

 

Nazwa placówki oświatowej  Nazwa zadania  Koszt inwestycji  

Szkoła Podstawowa nr 1 im. 

Marii Curie Skłodowskiej  

Bieżące remonty z 

zakupionymi materiałami 

12 844,46 zł  

Szkoła Podstawowa nr 2 im. 

Fryderyka Chopina w Małkini 

Górnej  

Bieżące remonty z materiałami  

Termomodernizacja budynku 

szkoły  

9 527,29  zł 

 

 

2 006 936,40 zł  

Szkoła Podstawowa w Orle  Bieżące remonty 3 844,62 zł  

Szkoła podstawowa im. ks. 

Jana Twardowskiego w Glinie  

Modernizacja pokrycia 

dachowego  

Remonty bieżące i materiały  

80 764,27 zł  

 

890,99 zł 

Szkoła Podstawowa im. Jana 

Pawła II w Prostyni  

Bieżące remonty z materiałami  6 329,13 zł 

 

Szkoła Podstawowa im. Kard. 

Stefana Wyszyńskiego  w 

Kiełczewie 

Termomodernizacja budynku 

szkoły  

Bieżące remonty z materiałami  

832 707, 34 zł 

 

1 006,43 zł 

Przedszkole Samorządowe w 

Małkini Górnej  

Bieżące  naprawy z 

materiałami  

5 338,14 zł 

 

Żłobek Gminny  

 

Bieżące remonty 16 180,75 zł  

Razem  -  2 976 369,82 zł 
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Żłobek Gminny 

Gmina Małkinia Górna chcąc zaspokoić potrzeby młodych mieszkańców uruchomiła Gminny 

Żłobek. Od 1 lutego 2019 roku w wyremontowanym i zaadoptowanym na ten cel budynku, pełniącym 

wcześniej funkcję nieużytkowanego domu parafialnego mogą przebywać pod czujną opieką 

zatrudnionych pań opiekunek najmłodsi mieszkańcy gminy. Żłobek utworzony został w ramach 

resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+.” 2019. Na 

przedmiotowe zadanie Gmina Małkinia Górna pozyskała środki w kwocie 339.997,96 zł z 

przeznaczeniem na utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3. Żłobek Gminny zatrudnia 6 osób, w 

tym dyrektora placówki. Czterech opiekunów sprawuje opiekę nad 17 dzieci w wieku od 1 roku do 3 

lat i wspomaga ich pracownik obsługi. Na wydatki bieżące poniesione na funkcjonowanie tej 

instytucji w 2019 roku zgodnie z umową z wojewodą mazowieckim gmina otrzymała 28 050 złotych. 

 

Informacja dotycząca  bieżących  wydatków placówek oświatowych i  żłobka wg. stanu 

na 31.12.2019 roku  

Placówka Wydatki bieżące ( płace, pochodne od 

płac, Fśs dla pracowników i 

emerytów, oraz bieżące utrzymanie 

obiektów)  placówek w roku 2019 

2. 3. 

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Małkini Górnej 3 268 587,16 

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Małkini Górnej 4 999 685,78 

Szkoła Podstawowa w Orle 1 136 045,72 

Szkoła Podstawowa w Glinie 1 068 695,57 

Szkoła Podstawowa w Prostyni 2 551 058,32 

Szkoła Podstawowa w Kiełczewie 1 324 916,75 

Przedszkole Samorządowe w Małkini Górnej 1 661 250,00 

Oświata Razem 16 010 239,30 

Żłobek Gminny w Małkini Górnej 229 588,10 

 16 239 827,40 

  

Z przedstawionych powyżej danych wynika, iż bieżące utrzymanie placówek 

oświatowych w 2019 roku to wartość - 16.010.239,30, żłobka to wartość: 229.588,10. 

Subwencja oświatowa otrzymana przez  Gminę Małkinia Górna to kwota: 11.545.488,00 

Kwota: 4.464.751,30 to wydatki sfinansowane ze środków własnych budżetu gminy. 

  
Koszty związane z dowozem uczniów do szkół poniesione w 2019 roku: 

Lp. Wyszczególnienie 

Wykonanie  

01.01.2019-31.12.2019 (w 

złotych) 

1. 

Wynagrodzenie kierowcy autobusu i opiekuna dzieci i 

młodzieży w czasie transportu do i ze szkoły (tj. płace + 

pochodne, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp, 

118 255,19 
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szkolenia, ZFŚS, skł. na PFRON, telefon służbowy) 

2. Paliwo do autobusu gminnego 68 057,58 

3. 

Utrzymanie autobusu gminnego ( tj. remonty, zakup części i 

akcesoriów, przeglądy techniczne, podatek transportowy, 

ubezpieczenie, inne opłaty) 

29 834,41 

4. 
Dowóz uczniów z terenu Gminy Małkinia Górna do szkół 

podstawowych (umowa z przewoźnikiem) 
195 802,71 

5. 
Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy 

Małkinia Górna do szkół (umowa z przewoźnikiem) 
71 110,66 

6. 
Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy 

Małkinia Górna do szkół (zwrot dla rodziców)  
14 332,46 

7. 
Dowóz uczniów z terenu gminy Małkinia Górna na zawody 

sportowe i inne 
20 878,00 

RAZEM: 518 271,01 

 

Koszty poniesione przez Gminę Małkinia Górna na dzieci z terenu Gminy Małkinia Górna 

uczęszczające do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w innych jst wyniosły w 2019 roku 

24 179,25 zł. Natomiast zwroty kosztów utrzymania dziecka otrzymane od innych jst wyniosły 

w 2019r. łącznie 88 035,77 zł, z czego: 

• za dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych  w 

Prostyni i Kiełczewie – 61 664,32 zł; 

• za dzieci uczęszczające do Przedszkola Samorządowego w Małkini Górnej – 20 011,18 zł; 

• za dzieci uczęszczające do punktu przedszkolnego Jeżynka w Małkini Górnej – 6 360,27 zł 

O. Kultura 
 

Biblioteka publiczna 

Sieć bibliotek publicznych gminy Małkinia Górna tworzy Gminna Biblioteka Publiczna w Małkini 

Górnej i Filia Biblioteczna w Prostyni. Głównym zadaniem placówek bibliotecznych jest 

systematyczne uzupełnianie zbiorów bibliotecznych, opracowywanie ich i udostępnianie 

użytkownikom a także prowadzenie działalności informacyjnej, bibliograficznej, edukacyjnej oraz 

popularyzatorskiej w celu zaspokojenia potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczność gminy. Stan 

księgozbioru na dzień 31.12.2019 r. wynosił 52 698 wol. na kwotę 634,626,76 zł. Na 1000 

mieszkańców gminy przypada 44,73 wol. 

W porównaniu z rokiem poprzednim wskaźnik ten uległ zwiększeniu o 1,67 wol. W 2019 roku na 

zakup zbiorów wydatkowano 41.660 zł i zakupiono 1832 wol. nowości wydawniczych ; z tego 25.000 
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zł stanowiły środki samorządowe, natomiast 16.660 zł - dotacja , którą otrzymano z MKiDN w ramach 

Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 1 – zakup nowości wydawniczych do 

bibliotek publicznych. W porównaniu z rokiem poprzednim pozyskana dotacja z MKiDN  była 

wyższa o 5.160 zł, natomiast środki samorządowe kształtowały się na poziomie 2018 r. Pozostałe 

wpływy zbiorów stanowiły dary od czytelników  w ilości 5 wol. na kwotę 13,00 zł. W 2019 r. ogółem 

przybyło 1.837 wol. na kwotę 41.673 zł. W porównaniu z rokiem poprzednim do księgozbioru 

przybyło więcej o 130 wol. i zwiększono wpływy o 4.832,75 zł.   

Wskaźnik zakupu książek na 100 mieszkańców gminy wynosił: 

- w 2018 r. -  13,50 -  w 2019 r.  - 15,55 W ogólnej strukturze wpływów literatura piękna dla 

dorosłych stanowiła 63%, literatura piękna dla dzieci i młodzieży 27%, natomiast literatura z innych 

działów 10% ogółu wpływów. 

 

Kierując się środowiskowymi potrzebami czytelników i zaopatrując ich w poszukiwane nowości 

wydawnicze zwiększone zostały wpływy literatury pięknej dla dzieci i młodzieży o 6%, natomiast 

zmniejszono wpływy literatury z innych działów o 3% i literatury pięknej dla dorosłych również o 

3%.Użytkownicy biblioteki- oprócz księgozbioru- mieli też do dyspozycji 29 tytuły czasopism, 

których udostępniono na miejscu 2.387 tyt. i wypożyczono do domu 13 tytuły, a także 86 jednostek 

inwentarzowych zbiorów audiowizualnych elektronicznych. Biblioteka gminna i filialna obsługiwała 

1.155 zarejestrowanych czytelników, co stanowi 9,80% mieszkańców gminy, którzy wypożyczyli na 

zewnątrz i na miejscu 28.948 wol. książek . W wypożyczalni i czytelni zarejestrowano ogółem 12.274 

odwiedzin czytelników. Wypożyczenia na 1 czytelnika wynoszą 25,06 wol., natomiast liczba 

wypożyczonych książek na 1000 mieszkańców – 24,57 wol. W porównaniu z rokiem poprzednim 

liczba czytelników na 100 mieszkańców zmniejszyła się o 0,39, natomiast zwiększone zostały 

wypożyczenia na 1 czytelnika o 0,85 wol. Oprócz wypożyczania zbiorów na zewnątrz i udostępniania 

prezencyjnego  prowadzona była usługa „Książka na telefon”. Czytelnicy, którzy mieli kłopoty ze 

zdrowiem, osoby starsze i niepełnosprawne mili możliwość zamówienia książek przez telefon z 

dostawą do domu przez upoważnione osoby. Ponadto czytelnicy mieli możliwość korzystania z e-

Struktura wpływów księgozbioru w 2019 r.

lit. pięk. dla dorosłych 63% lit. pięk.dla dzieci 27% lit. z innych działów    10%



110 
 

czytelni, która oferowała e-booki na platformie książek elektronicznych IBUK Libra. Do dyspozycji 

czytelników były publikacje naukowe, popularnonaukowe i beletrystyka. Aby zwiększyć możliwość 

korzystania czytelników z e-booków , w grudniu 2019 r., Biblioteka przystąpiła do Konsorcjum 

Bibliotek Publicznych Województwa Mazowieckiego Legimi, oferując bezpłatnie czytelnikom 

dostępdo ponad  50 tysięcy  książek w wersji elektronicznej przez kolejny rok. W 2019 r. użytkownicy 

biblioteki korzystali również z bezpłatnego dostępu do Internetu oraz bezprzewodowego Internetu na 

terenie biblioteki gminnej i filialnej. Ogółem zarejestrowano 296 osób korzystających z Internetu w 

czytelni naukowej i internetowej ( mniej o 89 użytkowników w porównaniu z rokiem poprzednim). W 

ramach działalności informacyjnej i bibliograficznej prowadzonej przez Bibliotekę użytkownikom 

udzielono 3.068 informacji tematycznych oraz bibliograficznych. Liczba informacji – w porównaniu z 

2018 r. – zwiększyła się o 408 udzielone informacje. Biblioteka gminna oraz filialna posiada katalog 

biblioteczny w wersji on-line, do którego wprowadzono 100% książek. Dzięki katalogowi on-line i 

posiadaniu Karty Bibliotecznej czytelnicy biblioteki gminnej mieli możliwość nie tylko zapoznania się 

z katalogiem, ale mogli zdalnie sprawdzić stan swojego konta oraz rezerwować książki wypożyczone 

przez innego czytelnika i dokonywać przedłużenia zwrotu książek. W bibliotece filialnej rozpoczęto 

prace związane z przygotowaniem zbiorów  do komputerowego wypożyczania zbiorów 

bibliotecznych. Upowszechnianie czytelnictwa odbywało się poprzez prowadzenie różnych form 

pracy kulturalnej i oświatowej wśród czytelników dorosłych, dzieci i młodzieży. Oferta kulturalna 

skierowana była do zróżnicowanych grup odbiorców,  Ogółem zorganizowano 506 różnych form 

pracy kulturalnej i oświatowej; w tym wydarzeń kulturalnych promujących czytelnictwo 

zorganizowano 246 z udziałem 3762 osób oraz wykonano 255 wystawek i wystaw, a także 5 

okolicznościowych plakatów tosowanymi formami pracy kulturalnej i oświatowej były:  1) spotkania 

literackie i podróżnicze – spotkanie literackie z Edytą Świętek autorką powieści społeczno – 

obyczajowych , spotkanie z Jackiem Getnerem pisarzem, scenarzystą i dramaturgiem, spotkanie 

podróżnicze z Piotrem Kowalczykiem, spotkanie poetyckie z Anną Katarzyną Kacprzycką i spotkanie 

autorskie z Ewą Stadtmüller- autorką książek dla dzieci. Ogółem odbyło się 5 spotkań z udziałem 205 

osób,    
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Spotkanie autorskie z Ewą Stadtmüller 

2) spotkania teatrzykowe dla najmłodszych – „Przygody Pippi Skarpetki” i „Świąteczna gorączka 

Olafa ” 3) spotkania biblioteczne - zorganizowane m.in. z okazji Dnia Babci i Dziadka, Dnia Matki, 

Urodzin Kubusia Puchatka, Narodowego Czytania, Andrzejek  i Jasełka. Ogółem w 8 spotkaniach 

uczestniczyło 445 osób, 

 

Narodowe Czytanie 

4) imprezy biblioteczne – „Pasowanie na Czytelnika” dla uczniów trzech klas I Szkoły Podstawowej nr 

2 im. F. Chopina w Małkini Górnej. Zorganizowano 2 uroczystości z udziałem 42 uczniów, 5) 

wycieczki do biblioteki połączone z lekcjami bibliotecznymi, których przeprowadzono 12 z udziałem 

222 dzieci.  Lekcje dotyczyły m.in.” 228 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja”, „101 rocznicy 

Odzyskania Niepodległości przez Polskę”, „Mocy dobrego wychowania”, „Warsztatu informacyjnego 

biblioteki”, ”Historii pisma i książki” i „Recyklingu” oraz prowadzone były z okazji przypadających 

rocznic urodzin i śmierci znanych pisarzy i sławnych ludzi np. 80 rocznicy urodzin Joanny 

Papuzińskiej, 100 rocznicy urodzin Ewy Szelburg- Zarembiny , 125 rocznicy urodzin Juliana Tuwima 

oraz z okazji stałych obchodów m.in Mój pupil (lekcja zorganizowana z okazji Dnia Zwierząt), 6) 

dyskusje nad książką - prowadzone były najczęściej po spotkaniach głośnego czytania. 

Przeprowadzono 45 dyskusji nad książką lub fragmentem utworu literackiego z udziałem 581 osób, 

warsztaty techniczne, plastyczne oraz gry i zabawy literackie, planszowe, ruchowe i zajęcia plastyczne  

prowadzone w czasie zajęć bibliotecznych. Przeprowadzono  ich 90 z udziałem 1082 osób,  8) 

spotkania głośnego czytania , podczas których dzieci na zajęciach bibliotecznych czytały same lub 

słuchały czytanych książek przez wolontariuszy lub osoby dorosłe. Głośne czytanie wybranych bajek i 

opowiadań odbyło się również  w Przedszkolu Samorządowym w ramach akcji czytelniczej „Cała 

Polska czyta dzieciom” i „Tygodnia Bibliotek”. Ogółem przeprowadzono 78 spotkań z udziałem 1073 

osób  
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Spotkania głośnego czytania 

9) konkursy- literackie przeprowadzone były okazjonalnie ze znajomości literatury i znanych 

bohaterów literackich  oraz zorganizowano  II Gminny Konkurs Ortograficzny o „Pióro Wójta Gminy 

Małkinia Górna” pod  patronatem Wójta Gminy. Ogółem w 5 konkursach uczestniczyło 110 osób, 

 

II Gminny Konkurs Ortograficzny o „Pióro Wójta Gminy Małkinia Górna" 10) wystawki, 

wystawy - wykonane zostały z okazji  rocznic literackich, historycznych, stałych obchodów i świąt 

oraz ważnych wydarzeń w ogólnej liczbie 255, 11) plakaty – wykonane okazjonalnie  ilości 5 

Bibliotek (8-15 V), Cała Polska czyta dzieciom, Jak nie czytam, jak czytam (8.VI), Narodowym 

Czytaniu (8.IX).Stałe zajęcia z dziećmi prowadzone były w bibliotece gminnej w każdy czwartek od 
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godz. 14.30 do godz.16.00 oraz okazjonalnie w innych terminach. Prowadzone były również zajęcia w 

czasie ferii zimowych i wakacji. 

     

Zajęcia biblioteczne 

Podstawowym celem Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu jest zaspokajanie potrzeb i aspiracji 

kulturalnych i sportowych społeczeństwa poprzez tworzenie i upowszechnianie różnych dziedzin 

sztuki profesjonalnej i amatorskiej oraz działania na rzecz czynnego wypoczynku i rekreacji. 

Zatrudnienie  na 31.12.2019r.  w Gminnej Bibliotece Publicznej w Małkini Górnej oraz w Filii 

Bibliotecznej w Prostyni  przedstawia się następująco: 

• 4 osoby – pełen etat 

• 1 osoba – ¾ etatu 

• 1 osoba 1/8 etatu 

W 2019 roku Gminna Biblioteka Publiczna otrzymała dotację z budżetu Gminy Małkinia 

Górna w wysokości 410 496,00 zł, która w całości została wykorzystana na działalność podstawową. 

Wydatki placówki poniesione w 2019 roku przedstawiają się następująco: 

 

Lp. Wyszczególnienie 

Wydatki GBP za 2019r. 

finansowane 

dotacją z 

Gminy 

Małkinia 

Górna 

finansowane 

środkami 

własnymi 

finansowane 

dotacją z 

Biblioteki 

Narodowej 

Ogółem 

1. 
Zakup materiałów i 

energii 
63 091,03 6 380,94 16 660,00 86 131,97 

2. Usługi obce 9 995,28 63,34 0,00 10 058,62 

3. Podatki i opłaty 1 817,10 0,00 0,00 1 817,10 
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4. Wynagrodzenia 277 557,64 0,00 0,00 277 557,64 

5. 

Ubezpieczenia 

społeczne i inne 

świadczenia 

57 938,95 0,00 0,00 57 938,95 

6. Pozostałe wydatki 96,00 0,00 0,00 96,00 

RAZEM: 410 496,00 6 444,28 16 660,00 433 600,28 

 

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Małkini Górnej 

Starając się sprostać tym wyzwaniom w 2019 roku GOKiS w Małkini Górnej zorganizował 

poniższe wydarzenia. 

Ponadto GOKiS w Małkini Górnej prowadzi kawiarenkę internetową z dostępem do 

szerokopasmowego Internetu na 7 stanowiskach z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. 

Liczymy, że w ciągu roku skorzystało z niej około 3000 internautów. 

XXVII Finał WOŚP 

13 stycznia w Małkini Górnej sztab WOŚP działający przy małkińskim GOKiS wspierał 

leczenie dzieci. Za jego pośrednictwem do puli przeznaczonej na ratowanie zdrowia najmłodszych 

dołożyli się - obok mieszkańców gminy Małkinia Górna - także mieszkańcy Ostrowi Mazowieckiej, 

Ciechanowca, Węgrowa, Ostrołęki i… kierowcy przejeżdżający przez Małkinię. Od godziny 8.00 na 

ulicach Małkini kwestowało 47 wolontariuszy. Ponadto 4 wolontariuszy kwestowało w Prostyni, a 6 w 

Ostrowi. 

Jak co roku w ramach finału WOŚP w małkińskim GOKiS odbyła się zbiórka krwi i bieg pod 

hasłem „Policz się z cukrzycą”. W Akcji Krwiodawstwa 9 pań i 36 panów oddało łącznie 20,25 l krwi. 

W XIII biegu WOŚP wzięło udział 16 pań, 49 panów, diabeł (w stroju roboczymi i z widłami) 

oraz 2 psy (owczarek belgijski malinois Viki biegł w WOŚP po raz drugi, owczarek niemiecki Rosa 

wystartował po raz pierwszy). Biegacze z klubów MKB TEAM, „Ostrów Biega”, „Aktywni Węgrów” 

oraz Morsy z Ostrowi i biegacze niezrzeszeni pokonywali dystans od 1 km do 15,5 km. Przed startem 

każdy biegacz zasilił pulę WOŚP kwotą co najmniej 20 zł. 

Od godziny 18.00 na scenie w GOKiS szaleli muzycy – DJ Rawa, LOUKAS, MEGASTARS i 

DYSTANS, a sztab WOŚP podliczał zawartość puszek. 

Wolontariusze kwestujący w Prostyni zebrali 912 zł 1 gr, zbiórka w Ostrowi przyniosła 4530 

zł 27 gr i 18,83 euro. Rodzice dzieci z przedszkola wpłacili 362 zł, a biegacze uzbierali 1547 zł 14 gr. 

W sumie o godz. 19.30 w kasie sztabu WOŚP znajdowało się 21.785 zł 74 gr. 

Sprawnie przeprowadzona licytacja przyniosła bardzo pozytywny efekt. Hojnych nabywców 

znalazły niemal wszystkie licytowane przedmioty, a do kasy wpłynęło 5459 zł. 
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Bilans zbiórki prowadzonej przez małkiński sztab WOŚP to w sumie: 

• 27.244,74 zł, 

• 29,71 €, 

• 5 £, 

• 2 hrywny, 

• 4.600 rubli, 

• 500 forintów, 

• srebrna biżuteria. 

XX Grand Prix w biegach przełajowych bieg 1 

Pierwszy bieg XX edycji Grand Prix Małkini Górnej w biegach przełajowych odbył się 25 

stycznia 2019 r. Grand Prix Małkini Górnej w biegach przełajowych to wspólna inicjatywa Gminnego 

Ośrodka Kultury i Sportu w Małkini Górnej i Małkińskiego Klubu Biegacza TEAM. 

W ramach XX Grand Prix Małkini Górnej w biegach przełajowych odbędzie się 7 biegów 

przełajowych w trzech kategoriach: 

I kategoria  - rocznik 2007 i młodsi –  dystans 1000 m 

II kategoria -  roczniki 2006 – 2004 – dystans 1800m 

III kategoria -  rocznik 2003 i starsi – dystans kobiet 3600 m, dystans mężczyzn 5400 m 

Biegi odbywają się ze startu wspólnego dla dziewcząt i chłopców w każdej kategorii 

wiekowej, podział na kategorie dziewcząt i chłopców odbywa się na mecie. 

W pierwszym biegu XX Grand Prix Małkini Górnej wystartowało 40 zawodników. 

Zimowe Ptakoliczenie 

Po raz czwarty w Małkini Górnej odbyło się 15. Zimowe Ptakoliczenie. Ptaki zimujące w 

sąsiedztwie siedzib ludzkich policzyli członkowie koła ornitologicznego działającego przy 

małkińskim GOKiS. 

Ostatni weekend stycznia to czas liczenia ptaków w ogrodach, parkach i na skwerach. Od 

piętnastu lat Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków - organizator Zimowego Ptakoliczenia – 

na podstawie wyników obserwacji prowadzonych indywidualnie i w grupach z przewodnikiem 

przygotowuje zestawienie informujące o liczebności poszczególnych gatunków oraz wskazuje na 

ciekawe zjawiska zachodzące w ptasim świecie. 

W dn. 29.01.19 r. obserwacje na osiedlu przy ul. Leśnej, w ogródkach działkowych i nad 

Bugiem przeprowadziła grupa pod opieką Eweliny Puścian i Hanny Chromińskiej. 20 osób w wieku 
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od lat 2 do 60+ zaobserwowało 304 osobniki z 17 gatunków. Po zakończeniu spaceru podsumowano 

obserwacje i przeprowadzono błyskawiczny konkurs na temat ptaków spotykanych zimą w parkach i 

ogrodach. 

W dniach 28 stycznia – 8 lutego GOKiS przeprowadził następujące działania na FERIE 2019: 

28 stycznia – "W Krainie śniegu" odbyły się wesołe zabawy i animacje w wykonaniu Teatr Edukacji 

i Profilaktyki "Maska" z Krakowa. 

28 stycznia – klub MKB TEAM przeprowadził zajęcia sportowe na hali sportowej przy ZS Nr2 w 

Małkini Górnej. 

28 stycznia – odbyły się zajęcia relaksacyjne dla młodzieży i dorosłych - „Yoga – medytacja na co 

dzień”. 

29 stycznia – przeprowadziliśmy spotkanie z hodowcą płazów (żab z trzech kontynentów). 

29 stycznia - studia KRAK-Art z Krakowa wystawiło teatrzyk pt „Lodowa kraina”. 

30 stycznia – odbył się „Zimowy Turniej Szachowy” do lat 16, prowadzony przez Akademię 

Szachowa Sobocińscy. 

31 stycznia – zorganizowaliśmy rozgrywki w tenisa stołowego do lat 12. 

1 lutego – przeprowadziliśmy Warsztaty ceramiczne dla dzieci i młodzieży. 

1 lutego – odbyły się trening sportowy z MKB TEAM na hali sportowej przy ZS Nr2 w Małkini 

Górnej. 

2 lutego – zorganizowaliśmy Wieczór kabaretowy podczas, którego wystąpiła „Czwarta Fala”. 

4 lutego – Studio artystyczne „Ssmyk” z Białegostoku wystawiło teatrzyk pt: „Królewski medalion”. 

4 lutego – odbyły się zajęcia relaksacyjne dla młodzieży i dorosłych - „Yoga – medytacja na co 

dzień”. 

5 lutego - Studio teatralne KRAK-Art z Krakowa wystawiło teatrzyk pt: „Łakocie Jasia i Małgosi”. 

5 lutego – zorganizowaliśmy zajęcia taneczne HIP-HOP. 

6 lutego – przeprowadziliśmy Gry i zabawy ruchowe dla dzieci. 

8 lutego – wykonywaliśmy maski karnawałowe na zajęciach plastycznych „Karnawałowe inspiracje”. 

8 lutego – odbył się Karnawałowy bal maskowy dla dzieci. 

Koncert zespołu Belfer's Band 

14 lutego w naszym ośrodku z repertuarem walentynkowym zaprezentował się zespół Belfers 

Band. Występ odbył się w kameralnej atmosferze, a słuchacze razem z zespołem mieli możliwość 

odśpiewania licznych przebojów. 
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XX Grand Prix w biegach przełajowych bieg 2 

22 lutego odbył się 2 bieg XX Grand Prix. W zawodach wystartowało 55 biegaczy. 

Tropem Wilczym 2019 

3 marca 2019 roku po raz kolejny w ramach obchodów Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych 

został zorganizowany Bieg Tropem Wilczym.  Celem biegu jest upamiętnienie i oddanie hołdu 

Żołnierzom antykomunistycznego, niepodległościowego podziemia działającego w latach 1944 – 

1963, szerzenie wiedzy na ten temat oraz popularyzacja sportu wśród lokalnej społeczności. 

Bieg rozpoczął się o godzinie 1200 sprzed Urzędu Gminy, skąd uczestnicy wystartowali, aby 

pokonać trasę w zależności od własnych możliwości o długości 1963, 3926 lub 5889 metrów. Każdy 

uczestnik otrzymał pakiet startowy. W biegu wzięli udział między innymi członkowie klubu MKB 

TEAM,,,Ostrów Biega” oraz klubu Nordic Walking. Łącznie w biegu wystartowało 170 biegaczy. 

Po zakończeniu biegu jego uczestnicy mogli rozgrzać się wojskową grochówką i ciepłymi 

napojami. Wzorem roku ubiegłego grupa rekonstruktorsko - historyczna „Narew” z Łomży 

zaprezentowała broń z okresu II wojny światowej oraz sposoby posługiwania się nią. Korzystając 

z okazji ogólnopolski organizator akcji, czyli Fundacja Wolność i Demokracja zorganizował kwestę 

na leczenie i rehabilitację Małgosi Późnickiej i Bartka Orzechowskiego. Nasi harcerze kwestowali na 

terenie imprezy. 

Podczas uroczystości przedstawiciele Władz Gminy Małkinia Górna: Wójt Gminy Pani 

Bożena Kordek, Przewodniczący Rady Gminy Pan Jacek Bogdan oraz Radny Rady Gminy Pan 

Krzysztof Kołota złożyli kwiaty przy pomniku Żołnierzy Wyklętych w Glinie. 

Dzień Kobiet 

Tegoroczne obchody Dnia Kobiet uświetnił Elvis Presley. Tak naprawdę w postać króla rock 

and roll'a” wcielił się Piotr Bugzel -, który Elvisem jest od 30 lat. Cieszy się sporym uznaniem, jako 

odtwórca Elvisa Presleya występuje od roku 1989. Jego interpretacje największych przebojów Elvisa 

są wysoko cenione przez jurorów w kraju i za granicą, m.in. w I edycji popularnego programu 

telewizyjnego „Mam Talent” i organizowanych przez BBC „European Elvis Night”. 

Na sceniczny wizerunek Elvisa w interpretacji Piotra Bugzela składa się charakterystyczna 

fryzura, strój, w jakim Elvis występował w latach 70. i ciepły baryton przywołujący wspomnienia 

młodych lat. 

Podczas specjalnego koncertu dla pań Piotr Bugzel wykonał wiązankę największych 

przebojów Elvisa. Ze sceny zabrzmiały mi. in. utwory “Sweet Caroline”, „Blue Suede Shoes”, „Love 

Me Tender”, „Viva Las Vegas!”, “Can't Help Falling In Love”, „Always On My Mind”. 



118 
 

Podczas występów Piotr Bugzel przypomina także o najważniejszych faktach z życia Elvisa. 

Panie, które prawidłowo odpowiadały na pytania o początki jego kariery i jego życie rodzinne, były 

nagradzane płytami. 

Wizytę Elvisa w GOKiS zakończył wspólny taniec, sesja zdjęciowa i okolicznościowe 

życzenia. 

Warszawska Syrenka 

18 marca zorganizowaliśmy eliminacje gminne do 42. Konkursu Recytatorskiego 

"Warszawska Syrenka". Uczestniczyło w nich 25 recytatorów. Eliminacje wyłoniły reprezentantów 

gminnych na etap powiatowy, a zostali nimi: Julia Bujakowska, Maria Perzan, Aleksandra Małecka, 

Magda Skoneczna, Mateusz Mazurek, Damian Zyśk, Wiktoria Talarek, Łucja Roguska, Weronika 

Decyk. 

XX Grand Prix w biegach przełajowych bieg 3 

22 marca odbyły się kolejne zawody biegowe z cyklu XX Grand Prix. W zawodach 

wystartowało 70 biegaczy. 

Noc Sów 

Noc Sów to ogólnopolskie wydarzenie edukacyjne prowadzone i koordynowane przez 

stowarzyszenie Ptaki Polskie od roku 2013. Celem Nocy Sów jest przybliżenie wszystkim 

zainteresowanym informacji i ciekawostek o sowach oraz o potrzebie i sposobach ich ochrony. Noc 

Sów odbywa się w okresie dużej aktywności wokalnej sów. Przy odrobinie szczęścia uczestnicy mogą 

usłyszeć głosy, którymi sowy oznaczają terytoria i przywołują partnerów.  

Scenariusz Nocy Sów zależy od pomysłowości i możliwości przewodnika prowadzącego 

wydarzenie, a także od liczebności grupy, jej składu i kondycji uczestników. Wydarzenie Nocy Sów 

może mieć charakter zamknięty (liczba uczestników jest ograniczona) lub otwarty (wszyscy goście są 

mile widziani). 

W części teoretycznej wszystkich wydarzeń odbyły się wykłady i prezentacje gatunków sów 

występujących w Polsce, pokaz filmu Artura Tabora oraz sowi quiz. Oprawę  plastyczną wydarzeń 

Nocy Sów 2019 stanowiła wystawa  „sowich” gadżetów „Sowy w kuchni, sowy w sypialni”. Jak co 

roku na wystawie znalazły się carvingowe ozdoby (kwiaty z kalarepy i sowa z melona) przygotowane 

przez Technikum Gastronomiczne z Zespołu Szkół im. St. Staszica w Małkini Górnej. W GOKiS 

uczestnicy obejrzeli także wystawę fotograficzną „Sowy duże i małe”a także odbył się „sowi” konkurs 

plastyczny. 

Nietypowym zakończeniem Nocy Sów 2019 w powiecie ostrowskim był „Poranek z sowami”, 

który w dn. 05.04.2019 r. w małkińskim GOKiS poprowadziła Hanna Chromińska. W „poranku z 

sowami” wzięło udział 50 przedszkolaków pod opieką Beaty Rukat, Arlety Polińskiej i Ewy Tyszko. 
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„Biedronki”, Wiewióreczki” i „Pszczólki” z małkińskiego przedszkola samorządowego 

obejrzały sowią wystawę, poznały 13 gatunków sów występujących w Polsce, wysłuchały opowieści o 

życiu sów, a następnie wzięły udział w „sowich” zgadywankach. 

XX Grand Prix w biegach przełajowych bieg 4 

5 kwietnia odbył się kolejny bieg Grand Prix. W zawodach wystartowało 60 biegaczy. 

Akcja krwiodawstwa 

6 kwietnia zorganizowaliśmy drugą akcję dla małkińskich krwiodawców. 

Operacja Rzeka 

Zainicjowana przez kwartalnik „Kraina Bugu” Operacja Czysta Rzeka to pierwsza w historii 

skoordynowana akcja społecznego sprzątania brzegów dużych rzek, ich dopływów oraz starorzeczy 

i małych akwenów. 

W powiecie ostrowskim udział w akcji zgłosił jedynie utworzony przy małkińskim GOKiS 

Sztab 71 „Bug – Kiełczew”.  

W gminie Małkinia Górna działania w ramach Operacji Czysta Rzeka odbyły się 26 kwietnia 

2019 r. Brzegi Bugu, starorzeczy i rowów w okolicy Kiełczewa oczyściło 29 uczniów klas VI-VIII ze 

Szkoły Podstawowej  w Kiełczewie pod opieką Eweliny Puścian, Hanny Chromińskiej i Sylwii 

Kozłowskiej. 

W ciągu 4 godzin wolontariusze zebrali 32 worki różnego typu odpadów – przed wszystkim 

szklanych i plastikowych oraz   kilkanaście sztuk odpadów wielkogabarytowych -  opon, sprzętu 

AGD, telewizorów, opakowań po materiałach budowlanych i ceramiki budowlanej. 

Kierująca Sztabem 71 „ Bug – Kiełczew” Ewelina Puścian wysoko ocenia zaangażowanie w 

Operację Czysta Rzeka młodych wolontariuszy z Kiełczewa oraz grupy osób, które spontanicznie 

przyłączyły się do akcji. 

„W ramach Operacji Czysta Rzeka w gminie Małkinia Górna zostało oczyszczone nieco 

ponad 5 km brzegów Bugu, starorzeczy i cieków wodnych w okolicach Kiełczewa oraz kilkaset 

metrów brzegów Bugu w Podgórzach Gazdach. Zadowolenie z efektów naszej pracy psują widoki 

reszty linii brzegowej Bugu. Imponujących rozmiarów „dzikie” wysypiska butelek, puszek po 

napojach, folii i gruzu zalegają nad Bugiem w wielu miejscach. Obrzydliwie wygląda wysypisko przy 

nowym moście, fatalną wizytówką gminy są także strzępy folii wiszące na krzakach, opony w rowach 

i butelki w lasach. Operacja Czysta Rzeka zwróciła uwagę na skalę problemu, ale go nie rozwiązała. 

Sztab 71 „ Bug – Kiełczew” rozważa możliwość przekształcenia w naszej gminie Operacji Czysta 

Rzeka w działalność cykliczną, bo stopień zaśmiecenia okolic akwenów i lasów jest porażający.” 
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XX Grand Prix w biegach przełajowych bieg 5 

17 maja odbył się piaty bieg XX Grand Prix. W zawodach wystartowało 55 biegaczy. 

Majówka w Rostkach Wielkich 

19 maja 2019 roku w parku w Rostkach Wielkich już po raz czwarty została zorganizowana 

„Majówka”. Organizatorami tegorocznego wydarzenia byli: Urząd Gminy, Gminny Ośrodek Kultury 

i Sportu, Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Radny oraz Sołtys i Rada Sołecka Rostek 

Wielkich. 

W tym  roku „Majówka” została zorganizowana pod hasłem „15 lat Polski w Unii 

Europejskiej”, stąd też w programie znalazły się informacje i konkurs wiedzy o Unii Europejskiej, 

które były sprawdzianem, ile wiemy o wspólnocie, w której jesteśmy członkami od 15 lat.    

„Majówkę” tradycyjnie rozpoczęły rozgrywki sportowe: mecz piłki nożnej dzieci oraz piłki 

siatkowej - Rostki Wielkie kontra Zawisty Nadbużne. Podczas tegorocznego pikniku nie zabrakło 

profilaktyki zdrowotnej. Można było skorzystać z bezpłatnych porad medycznych w ramach 

ogólnopolskiej kampanii profilaktyki chorób układu krążenia pod hasłem „Teraz Serce”. 

Zainteresowani  w szczególności skorzystali z badania EKG serca, pomiaru ciśnienia tętniczego oraz 

badania poziom cukru we krwi. 

Podczas niedzielnej imprezy zostały zorganizowane liczne konkursy,  gry i zabawy 

sprawnościowe dla dzieci oraz dorosłych. Było przeciąganie liny, bieg w workach po torze 

z przeszkodami, konkurs piosenki: „Śpiewać każdy może – piosenki znane i lubiane”, konkurs wiedzy 

o Unii Europejskiej oraz konkurs kulinarny „Muffinkowe dekoracje”. 

Tradycyjnie na „Majówkowej” scenie pojawili się soliści z Gminnego Chóru Dziecięcego. Po 

nich wystąpił zespół ludowy „Małkinianka” w odświeżonym składzie, pod kierunkiem Pana Wiesława 

Sienickiego, a koło godziny 19:00 dla uczestników pikniku zagrał zespół Dystans. 

XVIII Przegląd Piosenki Przedszkolnej - Piknik Rodzinny Dwójki 

2 czerwca na placu Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Małkini Górnej odbył się Piknik 

Rodzinny Dwójki. W programie nie mogło zabraknąć występów artystycznych dzieci z SP nr2, 

konkursów i zabaw z Teatrem Pana O. Odbył się także bieg rodzinny oraz pokaz UKS Dwójka i pokaz 

kulinarny uczniów ZS im. St. Staszica. W drugiej części imprezy wystąpiły przedszkolaki z terenu 

naszej gminy w XVIII Przeglądzie Piosenki Przedszkolnej. Na zakończenie biesiady zagrał zespół 

Dystans. 

XX Grand Prix w biegach przełajowych bieg 6 

14 czerwca odbył się szósty bieg z cyklu XX Grand Prix, ostatni przed przerwą wakacyjną. W 

zawodach wystartowało 55 biegaczy. 
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Mobilne Kino 7D 

18 czerwca gościliśmy Mobilne Kino 7d. Przez 4 godziny za symboliczne opłatą amatorzy 

mini horrorów mogli oglądać straszne animacje w technice 7D. 

Małkińska Noc Nadbużańska – Letnie Granie RDC 

W dniach 22 – 23 czerwca 2019 roku na łęgach nadbużańskich po raz dwudziesty została 

zorganizowana dwudniowa impreza plenerowa, w tym roku pod nazwą: Małkińska Noc Nadbużańska 

– Letnie Granie Radia Dla Ciebie, pod honorowym patronatem Marszałka Województwa 

Mazowieckiego Pana Adama Struzika oraz Wojewody Mazowieckiego Pana Zdzisława Sipiery. 

Organizatorami tego wydarzenia byli: Urząd Gminy w Małkini Górnej, Gminny Ośrodek 

Kultury i Sportu oraz Radio Dla Ciebie. W tym roku impreza zyskała szczególny charakter za sprawą 

prowadzących Pani Justyny Sieniawskiej oraz Pana Marka Wiernika, których głosy doskonale znane 

są nam wszystkim z Radia Dla Ciebie. To ich profesjonalizm oraz wspaniały kontakt z publicznością 

mieliśmy okazję obserwować przez dwa dni imprezy. 

Pierwszego dnia w sobotnie popołudnie, jako pierwszy na scenie wystąpił  Gminny Chór 

Dziecięcy pod kierunkiem Pani Grażyny Długoborskiej, Pani Ewy Jakubik oraz Pani Anny Małeckiej. 

Podobnie jak w roku ubiegłym niespodzianką pierwszego dnia imprezy, był pokaz skoków 

spadochronowych w wykonaniu pięciu spadochroniarzy z lotniska w Grądach. 

Zarówno pierwszego, jak i drugiego dnia imprezy nie zabrakło dobrej muzyki. W sobotę na 

scenie wystąpił zespół IGNU oraz ROXANNE grający największe przeboje szwedzkiego Roxette. 

Była to wspaniała podróż w czasie do lat 80 i 90 ubiegłego stulecia.  

Gwiazdą wieczoru pierwszego dnia imprezy była Natalia Szroeder, której fani już na kilka 

godzin przed występem gromadzili się na łęgach nadbużańskich, by wieczorem podczas koncertu 

spotkać się z piosenkarką. Artystka dała pokaz nie tylko wokalnych umiejętności, ale także 

wspaniałego kontaktu z publicznością. 

Przez cały weekend prezenterzy Radia Dla Ciebie przeprowadzali wśród  uczestników festynu 

ciekawe konkursy. Zarówno młodsi, jak i starsi mogli wziąć w nich udział, a  towarzyszyła temu 

spontaniczność i radosna atmosfera. Tradycyjnie można było skorzystać z licznych stoisk handlowych 

i gastronomicznych, dzięki którym na festyn przyjeżdżały całe rodziny, by wspólnie cieszyć się 

pierwszym weekendem lata. 

Drugiego dnia imprezy w niedzielne przedpołudnie  Radio Dla Ciebie zaprosiło na swoją 

antenę rozmówców do audycji ,,Łosiowisko”. Gośćmi programu byli:  Pani Ewa Siwek Dyrektor 

Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu, Pani Bożena Kordek Wójt Gminy Małkinia Górna, zespół 

ludowy „Małkinianka” pod kierownictwem Pani Barbary Siedleckiej i Pana Wiesława Sienickiego 



122 
 

oraz Pan Olgierd Jabłoński, leśniczy ds. łowieckich – Ośrodek Hodowli Zwierzyny „Brok” 

w Bojanach, Nadleśnictwo Ostrów Mazowiecka. 

Wczesnym popołudniem na scenie wystąpili uczniowie gminnych szkół i przedszkola 

prezentując publiczności prawdziwy pokaz talentów, których naszym dzieciom i młodzieży nie 

brakuje. Zarówno występy solowe, jak i grup szkolnych przygotowane były w sposób ciekawy 

i profesjonalny za co publiczność nagradzała młodych artystów  gromkimi brawami. 

Po południu nastąpiło oficjalne wręczenie nagród Wójta Gminy Małkinia Górna najlepszym 

uczniom ze szkół gminnych w roku szkolnym 2018/2019. Osiemnastu wyróżnionych przybyło wraz 

z rodzicami, aby odebrać z rąk Pani Bożeny Kordek Wójta Gminy - listy pochwalne i gratulacyjne. 

Po nagrodzeniu najlepszych uczniów Wójt Gminy Pani Bożena Kordek po raz kolejny 

wręczyła statuetki  „Małkińskie serca wolontariatu” przyznawane za szczególne wspieranie idei 

wolontariatu, godną do naśladowania postawę, trud i zaangażowanie oraz pracę na rzecz mieszkańców 

gminy Małkinia Górna. W tym roku otrzymali je: Państwo Elżbieta i Jacek Gąsiorowie, Pani Teresa 

Pecio oraz Pani Joanna Sokołowska. 

Około godziny 16:40 rozpoczęły się występy lokalnych muzyków. Belfer’s Band wykonał 

utwory takich artystów jak: SDM czy Marek Grechuta. Ostatnią piosenkę zadedykowali już 

nieobecnemu wśród nas ś.p. Panu Zygmuntowi Chaberskiemu.,,Małkinianka” zagrała ,,na ludową 

nutę” dla miłośników folkloru, a chór Cantilena wystąpił z nostalgicznym, ale bardzo pięknym 

repertuarem, również dedykując jedną z piosenek ś.p. Panu Zygmuntowi Chaberskiemu, który był ich 

dyrygentem i przyjacielem. Następnie na scenie pojawiła się PAULLA, zachwycając słuchaczy 

pięknym głosem. Gwiazdą drugiego dnia imprezy był zespół Shakin’ Dudi, który dostarczył ogromną 

dawkę muzycznych emocji. Niezwykle energetyczny koncert wprowadził słuchaczy w doskonały letni 

nastrój. „Szaleństwo muzyczne”, jakie zaprezentowali panowie na scenie porwało publiczność do 

wspólnej zabawy. 

Małkińska Noc Nadbużańska zarówno w sobotę, jak w niedzielę zakończyła się dyskoteką z 

DJ. 

 

5 lipca - Eksplozja Kolorów 

Festiwal Kolorów przy małkińskim GOKiS poprowadzili DJ Verossi i DJ AxOo. Zabawę 

uświetniły cztery zbiorowe wyrzuty proszków oraz mnóstwo wyrzutów indywidualnych. Po czterech 

godzinach kolorowego szaleństwa uczestnicy festiwalu wyglądali wyjątkowo malowniczo. Przy 

dźwiękach muzyki kolorowymi proszkami obrzucało się ponad 150 osób w różnym wieku. 

16 lipca studio KRAK-Art z Krakowa wystawiło teatrzyk dla dzieci "Złota rybka" 

5-6 sierpnia - NAUKOBUS Centrum Nauki Kopernik 
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To wspólna inicjatywa Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Centrum Nauki 

Kopernik mająca na celu umożliwienie samodzielnego odkrywania nauki dzieciom i młodzieży w 

miejscowościach z utrudnionym dostępem do nowoczesnych form edukacji. Jako mobilne 

laboratorium Naukobus dysponuje zestawem 20 interaktywnych eksponatów umożliwiających 

samodzielne eksperymentowanie. Wizyta Naukobusu trwa dwa dni, a zespół edukatorów wspiera 

eksperymentatorów w zapoznawaniu się z prawami fizyki, poznawaniu tajemnic ludzkiego ciała i 

rozwiązywaniu łamigłówek. 

W małkińskim GOKiS na 12 stanowiskach mali i duzi goście doświadczali działania 

zachowania momentu pędu, sprawdzali swoją zdolność logicznego myślenia, refleks i słuch, 

próbowali odszyfrować tajemnicze napisy i ożywiać rysunkowe postacie oraz testowali swoją odwagę 

w kontakcie z malutkimi piorunami. 

Nad bezpieczeństwem i prawidłowym przebiegiem eksperymentów czuwali edukatorzy 

Centrum Nauki Kopernik 

Bezpieczne eksperymenty 

13 sierpnia zaprosiliśmy dzieci na Bezpieczne eksperymenty chemiczne, które można 

wykonać w domu, a wszystkie niezbędne produkty znajdziemy w domowej kuchni. 

15 sierpnia Gminne Obchody Święta Wojska Polskiego 

15 sierpnia 2019 r. w Małkini Górnej władze i społeczeństwo gminy uroczyście uczciły 99. 

rocznicę Bitwy warszawskiej, Święto Wojska Polskiego i Święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi 

Panny. 

Obchody potrójnego święta zorganizowane przez wójta gminy Małkinia Górna i proboszcza 

parafii pw. Nawrócenia św. Pawła Apostoła w Małkini Górnej rozpoczął w kościele zespół Belfer`s 

Band wykonując pięć pieśni religijnych i patriotycznych. 

Uroczysty charakter mszy św. w intencji pomyślności ojczyzny i gminy Małkinia Górna 

podkreśliła obecność licznych pocztów sztandarowych. Po mszy poczty sztandarowe, władze gminy, 

delegacje instytucji działających na terenie gminy oraz mieszkańcy przemaszerowali ulicami Małkini 

Górnej. W hołdzie bohaterom walk o wolną Polskę złożono wieńce na cmentarzu wojennym przy ul. 

Leśnej oraz pod pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego. 

21 sierpnia studio KRAK-Art z Krakowa wystawiło teatrzyk dla dzieci "Czerwony Kapturek" 

25 sierpnia Pożegnanie wakacji 

25 sierpnia 2019 r. w Małkini Górnej w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu zorganizowano 

huczne pożegnanie wakacji. Na ściance wspinaczkowej, na kucyku, na zjeżdżalni, z balonami, 
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megabańkami i pomalowanymi twarzami – tak najmłodsi i trochę starsi mieszkańcy gminy spędzili 

ostatnią niedzielę sierpnia. 

Aby osłodzić powrót do szkolnych obowiązków, Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Małkini 

przygotował na ostatnią wakacyjną imprezę bardzo bogaty program. Żądni adrenaliny mogli wspiąć 

się na ścianę wspinaczkową o wysokości 9 m. Wysokość nie tak wielka, ale nie wszyscy podejmujący 

to wyzwanie „zaklepali” szczyt. Potrzebujący wyładować nadmiar energii mieli do wyboru 

zjeżdżalnię i zamek do skakania oraz tańce, gry i zabawy sportowe. Potrzebę kontaktu ze zwierzętami 

zaspokajała przejażdżka na kucyku. Były też zwierzaki modelowane z balonów i dwa rodzaje zajęć 

plastycznych. W błyskawicznym konkursie plastycznym powstało 14 rysunków o tematyce 

wakacyjnej. Kto nie czul się na siłach, by stworzyć dzieło sztuki, mógł wybrać jeden z kilkunastu 

motywów i ozdobić swoją twarz kocimi wąsami, rysunkiem kwiatka, flaminga, serduszka lub 

pajęczyny i pająków. 

1 września Obchody 80 rocznicy Wybuchu II Wojny Światowej 

1 września 2019 r. w Małkini Górnej Urząd Gminy oraz Gminny Ośrodek Kultury i Sportu 

zaprosili mieszkańców gminy na uroczystość obchodów 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej. 

Program został ułożony w taki sposób, by zachęcić do udziału wszystkich – bez względu na wiek. 

Pierwszym punktem obchodów był bieg i marsz z kijkami nordic walking pod hasłem „Ku 

Wolności”. Po odśpiewaniu hymnu na 2-kilometrową trasę wyruszyło 71 osób. Najstarszy uczestnik 

biegu zaliczał się do kategorii wiekowej 60+, najmłodszą uczestniczką była piętnastomiesięczna 

Kornelia Rosińska. Bieg/marsz miał charakter rekreacyjny – liczył się udział, a nie kolejność 

przybycia na metę. Wszystkim uczestnikom wójt Bożena Kordek i dyrektor GOKiS Ewa Siwek 

wręczyły pamiątkowe medale. 

W przemówieniu otwierającym część oficjalną wójt Bożena Kordek przypomniała, w jaki 

sposób wybuch wojny odbił się na życiu mieszkańców gminy. 

Tragiczne wydarzenia sprzed 80 lat były także tematem prezentacji „Pamięci tych, co nie 

wrócą…”. Magdalena Barzyczak – małkinianka i nauczycielka historii wraz z absolwentkami 

małkińskich gimnazjów przedstawiły zwięzłą wizję wpływu wojny na życie naszej „małej ojczyzny”, 

Polski i świata. W prezentacji połączono dane statystyczne oraz ilustracje, zdjęcia utwory poetyckie i 

piosenki z okresu wojny. 

Na stoisku Muzeum Walki i Męczeństwa w Treblince można było zapoznać się z publikacjami 

na temat wojny. W namiocie Wojsk Obrony Terytorialnej żołnierze 52. Batalionu Lekkiej Piechoty z 

Komorowa prezentowali quad Blade 1000 LT EPS 4x4 oraz udzielali informacji na temat służby w 

WOT. Natomiast w namiocie Urzędu Gminy uczestnicy mogli sprawdzić swoją wiedzę na temat II 

wojny światowej w Gminnym Konkursie Wiedzy Historycznej. 
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Nie zawiedli harcerze z 14. Drużyny „Sokoły”, którzy przygotowali słodki poczęstunek i... 

zestaw pieśni patriotycznych. Wspólne śpiewanie ułatwiał przygotowany przez GOKiS 

okolicznościowy „Śpiewnik patriotyczny”. Do wspólnego śpiewania zachęcał także duet Marek 

Kazała i Edyta Surowińska oraz artyści scen krakowskich. 

8 września Dożynki Gminne 

 tym roku mieszkańcy gminy Małkinia Górna świętowali zakończenie żniw w Prostyni. 8 września 

2019 r., w Prostyni, na placu parafialnym przy Bazylice Mniejszej pw. Przenajświętszej Trójcy i św. 

Anny odbyły się Dożynki Gminno-Parafialne organizowane wspólnie przez wójt Bożenę Kordek i 

proboszcza parafii w Prostyni ks. kanonika Józefa Poskrobko . 

Na uroczystość przybyli księża z parafii w Małkini Górnej, przedstawiciele gminnych i 

powiatowych instytucji współpracujących i obsługujących rolników, radni gminy Małkinia Górna i 

delegacje sołectw. 

Uroczystości dożynkowe rozpoczęła dziękczynna msza św. w intencji rolników i 

mieszkańców gminy Małkinia Górna. Po mszy goście i mieszkańcy gminy w barwnym korowodzie 

przeszli na plac parafialny. Wójt Bożena Kordek w ciepłych słowach dziękowała za rolniczy trud i 

wspólny wysiłek, z którego owoców codziennie korzystamy. 

Sołectwa i działające w gminie stowarzyszenia zaprezentowały 15 pięknych wieńców i koszy 

dożynkowych, wykonanych z kwiatów, zbóż i innych roślin uprawnych. 

Po przełamaniu się chlebem z Agnieszką Kucharek i Tomaszem Dąbrowskim - starościną i 

starostą dożynek oraz wójtem Bożeną Kordek goście mogli porównać kulinarne osiągnięcia 

poszczególnych sołectw. 

Młodzież i dorośli mogli też sprawdzić swoją wiedzę o ekologii, pokonać tor przeszkód w 

alko-goglach oraz obejrzeć wzornik narkotyków i dopalaczy. 

Stoisko Lokalnej Grupy Działania „ZIELONE SIOŁO” zapraszało na warsztaty lepienia i pieczenia 

„Kozy Prostyńskiej”. Do konkursu plastycznego „Rysujemy Kozę Prostyńską” zgłosiło się 14 dzieci 

w wieku 5-10 lat. Były nagrody. 

Duże emocje wzbudził turniej sołectw. Zawodniczki i zawodnicy z Grądów, Kiełczewa, 

Małkini Górnej III, Poniatowa i Prostyni zmierzyli się w trzech konkurencjach: najwolniejszej jeździe 

rowerem, przeciąganiu liny i rzucie beretem z antenką na odległość. Po zażartym boju zwyciężyła 

drużyna z Poniatowa, drugie miejsce wywalczyli zawodnicy z Kiełczewa, a na trzecim uplasowała się 

grupa z Grądów. 

Degustacji lokalnych przysmaków towarzyszyły występy zespołów „Jarzębina”, 

„Małkinianka”, „Sadowianki” i „Cantilena”. 
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Po koncercie wójt Bożena Kordek wręczyła puchary zwycięzcom turnieju sołectw. 

Pamiątkowe statuetki otrzymali także przedstawiciele sołectw, które przygotowały wieńce dożynkowe 

i stoły sołeckie oraz członkowie zespołów muzycznych. 

Ostatnim punktem dożynek były wspólne śpiewy i tańce z zespołem Energy Girls. 

20 września Sprzątanie Świata 

W tym roku pod hasłem „ Nie śmiecimy – sprzątamy – zmieniamy!” uczniowie wraz 

z nauczycielami wyruszyli w teren, by wspólnie oczyścić otoczenie ze śmieci zalegających poza 

miejscem przeznaczonym do ich składowania. Coroczna akcja,,Sprzątanie Świata” to świetna lekcja 

kształtowania i wzmacniania   świadomości ekologicznej  wśród dzieci i młodzieży  na rzecz ochrony 

środowiska. Akcję  wspierał Urząd Gminy w Małkini Górnej oraz Gminny Ośrodek Kultury i Sportu 

w Małkini Górnej podejmując działania na rzecz edukacji i aktywizacji naszych uczniów do walki 

z zaśmiecaniem. Szkoły zostały zaopatrzone w worki na odpady i rękawice ochronne. Odbiorem 

i wywozem zebranych nieczystości zajął się Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 

w Małkini Górnej. 

20 września XX Grand Prix w biegach przełajowych 

20 września odbył się siódmy bieg z cyklu XX Grand Prix, ostatni przed przerwą wakacyjną. 

W zawodach wystartowało 64 biegaczy. 

27 września Wystawa Anny Katarzyny Kacprzyckiej 

Anna Kacprzycka to mieszkanka gminy Małkinia Górna. Choć urodziła się w Mińsku 

Mazowieckim, dzieciństwo i młodość spędzała w Ostrowi. Jak sama przyznaje, malarstwo jest jej 

pasją. Tak samo poezja. Maluje, odkąd pamięta, a inspiracje czerpie nie tylko z otoczenia, ale też z 

twórczości innych artystów. Malarka lubi grę światła i żywe kolory. Najlepiej lubi wyrażać się 

poprzez malowanie portretów. 

5 października XXI Jesienne Biegi Małkińskie 

5 października 2019 r. w Małkini Górnej Gminny Ośrodek Kultury i Sportu zaprosił 

wszystkich chętnych na XXI Jesienne Biegi Małkińskie oraz II Małkiński Marsz Nordic Walking. Z 

tej dobrej okazji skorzystały setki osób. Uczestnicy mieli do wyboru bieg główny w małkińskim lasku 

na 10 km (panowie) oraz 6666 metrów (panie). Młodzież w wielu 12 – 14 lat pobiegła na dystansie 

1800 metrów, a dzieci poniżej 12 lat mieli do pokonania 1000 metrów. Osobno nagrodzono 

zwycięskich chłopców, osobno dziewczęta. 

W organizację biegów włączyły się zakłady Rockwool z Małkini, pracownicy firmy 

wystartowali w sztafecie rodzinnej (rodzic miał do pokonania 400 m, a dziecko 200 m). 
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Na zakończenie imprezy w budynku GOKiS nagrodzono zwycięzców, w dekoracji wzięła 

udział wójt Bożena Kordek. Wśród wszystkich uczestników rozlosowano nagrody. Główną był rower. 

18 października – Europejski Dzień Seniora - Wieczorek przy akordeonie 

Z okazji Europejskiego Dnia Seniora w dniu 18 października zorganizowaliśmy "Wieczorek 

przy akordeonie". W rolę wodzireja wcielił się Tadeusz Kopaniarz, który przez blisko 3 godziny 

zabawiał przybyłych seniorów. 

10 listopada - Gminny Turniej Szachowy o Puchar Wójta Gminy Małkinia Górna 

10 listopada 2019 r. w Małkini Górnej odbył się IV Turniej Szachowy o Puchar Wójta Gminy 

Małkinia Górna. W sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 2 przy szachownicach zasiadło 63 

uczestników – 14 kobiet i dziewcząt oraz 49 mężczyzn i chłopców. Najstarszy uczestnik turnieju miał 

62 lata, najmłodsza uczestniczka zaledwie 6 lat. Niemal połowę zawodników stanowili mieszkańcy 

gminy Małkinia Górna. 

Zawodników klasyfikowano w 4 kategoriach: 

• open – 10 zawodników (1 kobieta, 9 mężczyzn), 

• do lat 9 – 33 zawodników (9 dziewcząt, 24 chłopców), 

• od 10 do12 lat – 12 zawodników (2 dziewczyny, 10 chłopców), 

• od 13 do 15 lat – 8 zawodników (2 dziewczyny, 6 chłopców). 

Zawodnicy walczyli z ogromną determinacją, a część najmłodszych okazywała bardzo silne 

emocje. 

Najlepszym zawodniczkom i zawodnikom puchary, medale, statuetki i dyplomy wręczyły: 

Bożena Kordek – wójt gminy Małkinia Górna, Magdalena Sobocińska z Akademii Szachowej 

Sobocińscy oraz Ewa Siwek – dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Małkini Górnej. 

Specjalne wyróżnienia otrzymali: Eliza Mroczkowska – najlepsza zawodniczka turnieju i 

Andrzej Żach – najlepszy zawodnik z gminy Małkinia Górna (9. miejsce w klasyfikacji ogólnej). 

Pozostali zawodnicy otrzymali pisemne podziękowanie za udział w turnieju. 

11 listopada Uroczyste Obchody Święta Odzyskania Niepodległości - Koncert Chóru Cantilena, 

Msza Święta, "Niepodległa do Hymnu" - wspólne odśpiewanie Mazurka Dąbrowskiego, koncert 

Dziecięcego Chóru Gminnego 

Uroczyste obchody 101. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości w gminie Małkinia 

Górna rozpoczął koncert chóru „Cantilena” w kościele pw. Nawrócenia Świętego Pawła Apostoła. 

Po koncercie mszę świętą w intencji Ojczyzny koncelebrowali proboszczowie obu 

małkińskich parafii - ks. kanonik Marek Wróblewski i ks. kanonik Tadeusz Kaczyński. 
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We mszy uczestniczyli przedstawiciele władz gminy, radni gminni i powiatowi, dyrektorzy 

jednostek organizacyjnych i mieszkańcy gminy oraz poczty sztandarowe. 

Po mszy za narodową flagą długości 30 m uformował się pochód pocztów sztandarowych i 

mieszkańców gminy. W trakcie przemarszu ulicami Małkini Górnej uczestnicy pochodu złożyli 

kwiaty na cmentarzu wojskowym przy ul. Leśnej. Kwiaty złożono także pod pomnikiem marszałka 

Józefa Piłsudskiego upamiętniającym stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości. Po złożeniu 

kwiatów uczestnicy pochodu wspólnie odśpiewali hymn. 

Uroczystość obchodów 101. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości zakończył 

koncert pieśni patriotycznych w wykonaniu Danuty Szymańskiej z chóru Cantilena, Maksymiliana 

Małeckiego – ucznia SP nr 2 w Małkini Górnej i Gminnego Chóru Dziecięcego. 

6 grudnia Mikołajki - teatrzyk dla dzieci 

Zgodnie z naszą tradycją z okazji mikołajek wystąpił u nas teatrzyk. W tym roku aktorzy 

wystawili „Królewnę Śnieżkę i 7 krasnoludków”. Po spektaklu wszyscy widzowie otrzymali mały 

upominek od Mikołaja. 

11 grudnia teatrzyk ekologiczny "Dusza lasu" 

Zagadnienia ekologiczne oraz nauka zachowań proekologicznych to ważne zadania 

współczesnego świata. Aby w ciekawy i przystępny sposób zachęcić najmłodszych uczniów do 

odpowiednich działań na rzecz środowiska dzieci z klas I-III SP Nr2 w Małkini Górnej obejrzały 

teatrzyk ekologiczny pt. „Dusza lasu”. 

14 grudnia czyszczenie budek lęgowych - koło ornitologiczne 

14 grudnia nasze Koło Ornitologiczne przeprowadziło akcję czyszczenia budek lęgowych na 

terenie małkińskich osiedli. Do zadania mógł się przyłączyć każdy chętny. 

15 grudnia "Gminny Wieczór Wigilijny" - hala sportowa ZSG Nr 2 w Małkini Górnej 

W niedzielę 15 grudnia 2019 roku na sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 2 im. 

Fryderyka Chopina w Małkini Górnej odbył się Gminny Wieczór Wigilijny, na który przybyli goście 

i mieszkańcy z całej gminy, aby w najpiękniejszym przedświątecznym okresie, choć na krótką chwilę 

oderwać się od przygotowań do świąt i posłuchać w gronie rodziny, znajomych i przyjaciół kolęd 

i pastorałek w wykonaniu lokalnych, jaki i gościnnie występujących muzyków. Podczas tegorocznego 

koncertu wysłuchaliśmy najpiękniejszych kolęd i pastorałek w wykonaniu: Zespołu 

Ludowego,,Małkinianka”, Duetu,,Pasja” w składzie Uliana Kikoła – skrzypce i Mirosław Baranowski 

– gitara, Aleksandry Mikołajczyk – sopran w akompaniamencie Oskara Pietrzaka – klawisze i Michała 

Przybyły - skrzypce, Zespołu Belfer’s Band, wokalisty Krystiana Barszcza ucznia Szkoły 

Podstawowej nr 1 im. Marii Curie – Skłodowskiej w Małkini Górnej oraz Gminnego Chóru 

Dziecięcego. 
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18 grudnia "Sztafeta piękna" - warsztaty dla Pań 

Były to bezpłatne warsztaty dla Pań pt „Sztafeta Piękna", podczas których upiększane 

są kobiety w całej Polsce. Przybyłym Paniom zaproponowano warsztaty pielęgnacyjne z 

wykorzystaniem luksusowych kosmetyków, na warsztatach wykonywano zabieg 

wygładzająco-nawilżający dłonie oraz pielęgnację twarzy: oczyszczenie i złuszczanie 

martwego naskórka, był dobór kosmetyków pod potrzeby skóry oraz wprowadzenie systemu 

przeciwzmarszczkowego bądź witaminowego dla skóry, łącznie z jej pełnym nawilżeniem i 

doborem idealnego podkładu. 

Stan zatrudnienia na 31.12.2019r.  w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Małkini Górnej 

przedstawia się następująco: 

• 6 osób – pełen etat 

• 1 osoba 1/8 etatu 

W 2019 roku Gminny Ośrodek Kultury i Sportu otrzymał dotację z budżetu Gminy Małkinia 

Górna w wysokości 840 000,00 zł, która w całości została wykorzystana na działalność podstawową. 

Wydatki placówki poniesione w 2019 roku przedstawiają się następująco: 

Lp. Wyszczególnienie 

Wydatki GOKiS za 2019r. 

finansowane 

dotacją z Gminy 

Małkinia Górna 

finansowane 

środkami własnymi 
Ogółem 

1. Zakup materiałów i energii 68 092,30 40 970,40 109 062,70 

2. Usługi obce 237 471,10 59 367,78 296 838,88 

3. Podatki i opłaty 16 468,58 0,00 16 468,58 

4. Wynagrodzenia 429 060,25 0,00 429 060,25 

5. 
Ubezpieczenia społeczne i 

inne świadczenia 
69 699,37 0,00 69 699,37 

6. Pozostałe wydatki 19 208,40 0,00 19 208,40 

RAZEM: 840 000,00 100 338,18 940 338,18 

 

VI. Realizacja uchwał Rady Gminy 

 

Zgodnie z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym Wójt 

Gminy jest organem wykonawczym Gminy, do którego zadań należy m.in. wykonywanie uchwał 

Rady Gminy. Rada Gminy obradowała i podejmowała stosowne uchwały zgodnie z planem pracy rady 

przyjętym Uchwałą Nr 26/IV/2019 z dnia 3 stycznia 2019 r. na 13 sesjach zwyczajnych i podjęła 118 

uchwał. Realizując obowiązki nałożone przepisami ustawy samorządowej Wójt Gminy przy pomocy 

Urzędu Miasta realizował uchwały podjęte przez Radę Gminy w sposób określony uchwałami. 
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Podjęte przez Radę Gminy uchwały Wójt Gminy zgodnie z art. 90 ustawy o samorządzie 

gminnym przekazał w nieprzekraczalnym terminie 7 dni do organów nadzoru jakimi są w zakresie 

zgodności z prawem – Wojewoda Mazowiecki, a w zakresie spraw finansowych – Regionalna Izba 

Obrachunkowa. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej podjęło jedną uchwałę w sprawie 

orzeczenia nieważności w części  uchwały Rady Gminy Małkinia Górna. Wszystkie uchwały 

opublikowane zostały w Biuletynie Informacji Publicznej. 

 

Szczegółowy sposób wykonania uchwał zawiera poniższa tabela. 

l.p. 
numer uchwały 

i data podjęcia 
w sprawie Sposób załatwienia 

1 
23/IV/2019 z 

03.01.2019 r. 

w sprawie przyjęcia Programu Rozwoju i 

Promocji Wolontariatu w Gminie Małkinia 

Górna na 2019 rok 

- Uchwała wchodzi w życie 

z dniem podjęcia 

2 
24/IV/2019 z 

03.01.2019 r. 

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych i Narkomanii dla Gminy 

Małkinia Górna na 2019 rok 

- Uchwała wchodzi w życie 

z dniem podjęcia 

3 
25/IV/2019 z 

03.01.2019 r. 

w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów w 

Gminie Małkinia Górna 

- Uchwała wchodzi w życie 

z dniem podjęcia 

4 
26/IV/2019 z 

03.01.2019 r. 

w sprawie uchwalenia planu pracy Rady 

Gminy na 2019 rok 

- Uchwała wchodzi w życie 

z dniem podjęcia. 

5 
27/IV/2019 z 

03.01.2019 r. 

w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych 

Komisji Rady Gminy na 2019 rok 

- Uchwała wchodzi w życie 

z dniem podjęcia 

6 
28/IV/2019 z 

03.01.2019 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie organizacji 

wspólnej obsługi finansowo-księgowej dla 

jednostek organizacyjnych Gminy Małkinia 

Górna 

- Uchwała wchodzi w życie 

z dniem podjęcia 

7 
29/IV/2019 z 

03.01.2019 r. 

w sprawie  zmiany wieloletniej prognozy 

finansowej Gminy Małkinia Górna na lata 

2019 - 2032 

- Uchwała wchodzi w życie 

z dniem podjęcia 

8 
30/IV/2019 z 

03.01.2019 r. 

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 

rok 

- Uchwała wchodzi w życie 

z dniem podjęcia 

9 
31/V/2019 z 

07.02.2019 r. 

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność 

Wójta 

- Uchwała wchodzi w życie 

z dniem podjęcia 

10 
32/V/2019 z 

07.02.2019 r. 

w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa 

Błędnica 

- Uchwała wchodzi w życie 

po upływie 14 dni od jej 

ogłoszenia w Dz. Urz. Woj. 

Maz. 

11 
33/V/2019 z 

07.02.2019 r. 

w sprawie  uchwalenia Statutu Sołectwa 

Borowe 

- Uchwała wchodzi w życie 

po upływie 14 dni od jej 

ogłoszenia w Dz. Urz. Woj. 
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Maz. 

12 
34/V/2019 z 

07.02.2019 r. 

w sprawie  uchwalenia Statutu Sołectwa 

Daniłowo 

- Uchwała wchodzi w życie 

po upływie 14 dni od jej 

ogłoszenia w Dz. Urz. Woj. 

Maz. 

13 
35/V/2019 z 

07.02.2019 r. 

w sprawie  uchwalenia Statutu Sołectwa 

Daniłówka Pierwsza 

- Uchwała wchodzi w życie 

po upływie 14 dni od jej 

ogłoszenia w Dz. Urz. Woj. 

Maz. 

14 
36/V/2019 z 

07.02.2019 r. 

W sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa 

Daniłowo Parcele 

- Uchwała wchodzi w życie 

po upływie 14 dni od jej 

ogłoszenia w Dz. Urz. Woj. 

Maz. 

15 
37/V/2019 z 

07.02.2019 r. 
w sprawie  uchwalenia Statutu Sołectwa Glina 

- Uchwała wchodzi w życie 

po upływie 14 dni od jej 

ogłoszenia w Dz. Urz. Woj. 

Maz. 

16 
38/V/2019 z 

07.02.2019 r. 
w sprawie  uchwalenia Statutu Sołectwa Grądy 

- Uchwała wchodzi w życie 

po upływie 14 dni od jej 

ogłoszenia w Dz. Urz. Woj. 

Maz. 

17 
39/V/2019 z 

07.02.2019 r. 

w sprawie  uchwalenia Statutu Sołectwa 

Kańkowo 

- Uchwała wchodzi w życie 

po upływie 14 dni od jej 

ogłoszenia w Dz. Urz. Woj. 

Maz. 

18 
40/V/2019 z 

07.02.2019 r. 

w sprawie  uchwalenia Statutu Sołectwa 

Kiełczew 

- Uchwała wchodzi w życie 

po upływie 14 dni od jej 

ogłoszenia w Dz. Urz. Woj. 

Maz. 

19 
41/V/2019 z 

07.02.2019 r. 

w sprawie  uchwalenia Statutu Sołectwa 

Klukowo 

- Uchwała wchodzi w życie 

po upływie 14 dni od jej 

ogłoszenia w Dz. Urz. Woj. 

Maz. 

20 
42/V/2019 z 

07.02.2019 r. 

w sprawie  uchwalenia Statutu Sołectwa 

Małkinia Dolna 

- Uchwała wchodzi w życie 

po upływie 14 dni od jej 

ogłoszenia w Dz. Urz. Woj. 

Maz. 

21 
43/V/2019 z 

07.02.2019 r. 

w sprawie  uchwalenia Statutu Sołectwa 

Małkinia Górna I 

- Uchwała wchodzi w życie 

po upływie 14 dni od jej 

ogłoszenia w Dz. Urz. Woj. 

Maz. 
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22 
44/V/2019 z 

07.02.2019 r. 

w sprawie  uchwalenia Statutu Sołectwa 

Małkinia Górna II 

- Uchwała wchodzi w życie 

po upływie 14 dni od jej 

ogłoszenia w Dz. Urz. Woj. 

Maz. 

23 
45/V/2019 z 

07.02.2019 r. 

w sprawie  uchwalenia Statutu Sołectwa 

Małkinia Górna III 

- Uchwała wchodzi w życie 

po upływie 14 dni od jej 

ogłoszenia w Dz. Urz. Woj. 

Maz. 

24 
46/V/2019 z 

07.02.2019 r. 

w sprawie  uchwalenia Statutu Sołectwa 

Małkinia Górna IV 

- Uchwała wchodzi w życie 

po upływie 14 dni od jej 

ogłoszenia w Dz. Urz. Woj. 

Maz. 

25 
47/V/2019 z 

07.02.2019 r. 

w sprawie  uchwalenia Statutu Sołectwa 

Małkinia Górna V 

- Uchwała wchodzi w życie 

po upływie 14 dni od jej 

ogłoszenia w Dz. Urz. Woj. 

Maz. 

26 
48/V/2019 z 

07.02.2019 r. 

w sprawie  uchwalenia Statutu Sołectwa 

Niegowiec 

- Uchwała wchodzi w życie 

po upływie 14 dni od jej 

ogłoszenia w Dz. Urz. Woj. 

Maz. 

27 
49/V/2019 z 

07.02.2019 r. 
w sprawie  uchwalenia Statutu Sołectwa Orło 

- Uchwała wchodzi w życie 

po upływie 14 dni od jej 

ogłoszenia w Dz. Urz. Woj. 

Maz. 

28 
50/V/2019 z 

07.02.2019 r. 

w sprawie  uchwalenia Statutu Sołectwa 

Małkinia Mała-Przewóz 

- Uchwała wchodzi w życie 

po upływie 14 dni od jej 

ogłoszenia w Dz. Urz. Woj. 

Maz. 

29 
51/V/2019 z 

07.02.2019 r. 

w sprawie  uchwalenia Statutu Sołectwa 

Prostyń 

- Uchwała wchodzi w życie 

po upływie 14 dni od jej 

ogłoszenia w Dz. Urz. Woj. 

Maz. 

30 
52/V/2019 z 

07.02.2019 r. 

w sprawie  uchwalenia Statutu Sołectwa 

Podgórze-Gazdy 

- Uchwała wchodzi w życie 

po upływie 14 dni od jej 

ogłoszenia w Dz. Urz. Woj. 

Maz. 

31 
53/V/2019 z 

07.02.2019 r. 

w sprawie  uchwalenia Statutu Sołectwa 

Poniatowo 

- Uchwała wchodzi w życie 

po upływie 14 dni od jej 

ogłoszenia w Dz. Urz. Woj. 

Maz. 

 

32 
54/V/2019 z 

07.02.2019 r. 

w sprawie  uchwalenia Statutu Sołectwa Rostki 

Piotrowice 

- Uchwała wchodzi w życie 

po upływie 14 dni od jej 

ogłoszenia w Dz. Urz. Woj. 

Maz. 
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33 
55/V/2019 z 

07.02.2019 r. 

w sprawie  uchwalenia Statutu Sołectwa Rostki 

Wielkie 

- Uchwała wchodzi w życie 

po upływie 14 dni od jej 

ogłoszenia w Dz. Urz. Woj. 

Maz. 

34 
56/V/2019 z 

07.02.2019 r. 

w sprawie  uchwalenia Statutu Sołectwa 

Sumiężne 

- Uchwała wchodzi w życie 

po upływie 14 dni od jej 

ogłoszenia w Dz. Urz. Woj. 

Maz. 

35 
57/V/2019 z 

07.02.2019 r. 

w sprawie  uchwalenia Statutu Sołectwa 

Treblinka 

- Uchwała wchodzi w życie 

po upływie 14 dni od jej 

ogłoszenia w Dz. Urz. Woj. 

Maz. 

36 
58/V/2019 z 

07.02.2019 r. 

w sprawie  uchwalenia Statutu Sołectwa 

Zawisty Nadbużne 

- Uchwała wchodzi w życie 

po upływie 14 dni od jej 

ogłoszenia w Dz. Urz. Woj. 

Maz. 

37 
59/V/2019 z 

07.02.2019 r. 

w sprawie  uchwalenia Statutu Sołectwa 

Zawisty Podleśne 

- Uchwała wchodzi w życie 

po upływie 14 dni od jej 

ogłoszenia w Dz. Urz. Woj. 

Maz. 

38 
60/V/2019 z 

07.02.2019 r. 

w sprawie  uchwalenia Statutu Sołectwa Żachy 

Pawły 

- Uchwała wchodzi w życie 

po upływie 14 dni od jej 

ogłoszenia w Dz. Urz. Woj. 

Maz. 

39 
61/V/2019 z 

07.02.2019 r. 

w sprawie obywatelskiej inicjatywy 

uchwałodawczej 

- Uchwała wchodzi w życie 

po upływie 14 dni od jej 

ogłoszenia w Dz. Urz. Woj. 

Maz. 

40 
62/V/2019 z 

07.02.2019 r. 

w sprawie wyznaczenia przedstawiciela do 

reprezentowania gminy Małkinia Górna w 

Zgromadzeniu Międzygminnego Związku 

Ziemia Ostrowska. 

- Uchwała wchodzi w życie 

z dniem podjęcia 

41 
63/V/2019 z 

07.02.2019 r. 

w sprawie powołania doraźnej komisji Rady 

Gminy Małkinia Górna 

- Uchwała wchodzi w życie 

z dniem podjęcia 

42 
64/V/2019 z 

07.02.2019 r. 

w sprawie ustalenia opłaty za pobyt dzieci 

w Żłobku Gminnym w Małkini Górnej, 

maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie 

oraz warunków zwolnienia z tych opłat 

- Uchwała wchodzi w życie 

po upływie 14 dni od jej 

ogłoszenia w Dz. Urz. Woj. 

Maz. 

43 
65/V/2019 z 

07.02.2019 r. 

w sprawie warunków udzielenia bonifikaty od 

opłaty jednorazowej za przekształcenie prawa 

użytkowania wieczystego gruntów 

zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo 

własności tych gruntów 

- Uchwała wchodzi w życie 

po upływie 14 dni od jej 

ogłoszenia w Dz. Urz. Woj. 

Maz. 

44 
66/V/2019 z 

07.02.2019 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 

kolejnych umów dzierżawy nieruchomości 

gruntowych stanowiących własność Gminy 

Małkinia Górna, na czas nieoznaczony w trybie 

- Uchwała wchodzi w życie 

z dniem podjęcia 



134 
 

bezprzetargowym 

45 
67/V/2019 z 

07.02.2019 r. 

w sprawie zaciągnięcia pożyczki z 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej 

- Uchwała wchodzi w życie 

z dniem podjęcia 

46 
68/V/2019 z 

07.02.2019 r. 

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy 

finansowej gminy Małkinia Górna na lata 2019 

– 2032 

- Uchwała wchodzi w życie 

z dniem podjęcia 

47 
69/V/2019 z 

07.02.2019 r. 

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 

rok 

- Uchwała wchodzi w życie 

z dniem podjęcia 

48 
70/V/2019 z 

07.03.2019 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany nazwy 

Gminnego Ośrodka Kultury w Małkini Górnej 

i nadania statutu 

- Uchwała wchodzi w życie 

z dniem podjęcia 

49 
71/VI/2019 z 

07.03.2019 r. 

w sprawie określenia Programu opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy 

Małkinia Górna na 2019 r. 

- Uchwała wchodzi w życie 

po upływie 14 dni od jej 

ogłoszenia w Dz. Urz. Woj. 

Maz. 

50 
72/VI/2019 z 

07.03.2019 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 

kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości 

gruntowej stanowiącej własność Gminy 

Małkinia Górna 

- Uchwała wchodzi w życie 

z dniem podjęcia 

51 
73/VI/2019 z 

07.03.2019 r. 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla 

Powiatu Ostrowskiego 

- Uchwała wchodzi w życie 

z dniem podjęcia 

52 
74/VI/2019 z 

07.03.2019 r. 

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy 

finansowej Gminy Małkinia Górna na lata 

2019 - 2032 

- Uchwała wchodzi w życie 

z dniem podjęcia 

53 
75/VI/2019 z 

07.03.2019 r. 

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 

rok 

- Uchwała wchodzi w życie 

z dniem podjęcia i 

obowiązuje w roku 

budżetowym 2018 oraz 

podlega publikacji w 

Dz.Urz.Woj.Maz. 

54 
76/VII/2019 z 

27.03.2019 r. 

w sprawie zatwierdzenia projektu Regulaminu 

dostarczania wody i odprowadzania ścieków 

obowiązującego na terenie Gminy Małkinia 

Górna 

- Uchwała wchodzi w życie 

z dniem podjęcia 

55 
77/VII/2019 z 

27.03.2019 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 

umowy darowizny na rzecz Gminy Małkinia 

Górna 

- Uchwała wchodzi w życie 

z dniem podjęcia 

56 
78/VII/2019 z 

27.03.2019 r. 

w sprawie lokalizacji targowiska „Mój Rynek” 

i regulaminu określającego zasady korzystania 

z targowiska 

- Uchwała wchodzi w życie 

po upływie 14 dni od jej 

ogłoszenia w Dz. Urz. Woj. 

Maz. 
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57 
79/VII/2019 z 

27.03.2019 r. 

w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, 

określenia wysokości stawki opłaty targowej, 

zasad poboru opłaty 

targowej oraz wyznaczenia inkasenta opłaty 

targowej i wynagrodzenia za inkaso na terenie 

gminy Małkinia 

Górna 

- Uchwała wchodzi w życie 

po upływie 14 dni od jej 

ogłoszenia w Dz. Urz. Woj. 

Maz. 

58 
80/VII/2019 z 

27.03.2019 r. 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla 

Powiatu Ostrowskiego na wykonanie zadania 

inwestycyjnego 

- Uchwała wchodzi w życie 

z dniem podjęcia 

59 
81/VII/2019 z 

27.03.2019 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia 

pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w 

Warszawie 

- Uchwała wchodzi w życie 

z dniem podjęcia 

60 
82/VII/2019 z 

27.03.2019 r. 

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy 

finansowej Gminy Małkinia Górna na lata 

2019 - 2032 

Uchwała wchodzi w życie z 

dniem 1 listopada 2018 r. 

61 
83/VII/2019 z 

27.03.2019 r. 

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 

rok 

- Uchwała wchodzi w życie 

z dniem podjęcia i 

obowiązuje w roku 

budżetowym 2018 oraz 

podlega publikacji w 

Dz.Urz.Woj.Maz. 

62 

84/VIII/2019 z 

14.05.2019 r. 

 

w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy 

społecznej Gminy Małkinia Górna za rok 2018 

- Uchwała wchodzi w życie 

z dniem podjęcia 

63 
85/VIII/2019 z 

14.05.2019 r. 

w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków 

w zakresie dożywiania w formie posiłku albo 

świadczenia 

rzeczowego w postaci produktów 

żywnościowych dla osób objętych wieloletnim 

rządowym programem 

„Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 – 

2023 

- Uchwała wchodzi w życie 

po upływie 14 dni od jej 

ogłoszenia w Dz. Urz. Woj. 

Maz. z mocą obowiązującą 

od 1 stycznia 2019 r. 

64 
86/VIII/2019 z 

14.05.2019 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie podwyższenia 

kryterium dochodowego w celu udzielenia 

wsparcia w ramach 

wieloletniego programu osłonowego w 

zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w 

domu” w Gminie Małkinia 

Górna na lata 2019-2023 

- Uchwała wchodzi w życie 

po upływie 14 dni od jej 

ogłoszenia w Dz. Urz. Woj. 

Maz. z mocą obowiązującą 

od 1 stycznia 2019 r. 

65 
87/VIII/2019 z 

14.05.2019 r. 

w sprawie wprowadzenia zmiany w Statutach 

Sołectw w Gminie Małkinia Górna 

- Uchwała wchodzi w życie 

po upływie 14 dni od jej 

ogłoszenia w Dz. Urz. Woj. 

Maz. 
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66 
88/VIII/2019 z 

14.05.2019 r. 

w sprawie uchwalenia Regulaminu 

dostarczania wody i odprowadzania ścieków 

obowiązującego na terenie 

Gminy Małkinia Górna 

- Uchwała wchodzi w życie 

po upływie 14 dni od jej 

ogłoszenia w Dz. Urz. Woj. 

Maz. 

67 
89/VIII/2019 z 

14.05.2019 r. 

w sprawie zaciągnięcia kredytu 

długoterminowego z przeznaczeniem na 

sfinansowanie deficytu budżetowego 

oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych 

kredytów i pożyczek 

- Uchwała wchodzi w życie 

z dniem podjęcia 

68 
90/VIII/2019 z 

14.05.2019 r. 

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy 

finansowej Gminy Małkinia Górna na lata 

2019 - 2032 

- Uchwała wchodzi w życie 

z dniem podjęcia 

69 
91/VIII/2019 z 

14.05.2019 r. 

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 

rok 

- Uchwała wchodzi w życie 

z dniem podjęcia i 

obowiązuje w roku 

budżetowym 2018 oraz 

podlega publikacji w 

Dz.Urz.Woj.Maz. 

70 
92/IX/2019 z 

14.06.2019 r. 

w sprawie nadania tytułu "Honorowy Obywatel 

Gminy Małkinia Górna" 

- Uchwała wchodzi w życie 

z dniem podjęcia 

71 
93/IX/2019 z 

14.06.2019 r. 

w sprawie ustalenia planu sieci publicznych 

szkół podstawowych prowadzonych przez 

Gminę Małkinia 

Górna oraz określenia granic ich obwodów od 

dnia 1 września 2019 r. 

- Uchwała wchodzi w życie 

po upływie 14 dni od jej 

ogłoszenia w Dz. Urz. Woj. 

Maz. 

72 
94/IX/2019 z 

14.06.2019 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia 

wysokości opłat za świadczenia udzielane 

przez publiczne mprzedszkole i oddziały 

przedszkolne w publicznych szkołach 

podstawowych prowadzonych przez Gminę 

Małkinia Górna 

- Uchwała wchodzi w życie 

z dniem 01 września 2019 r. 

po uprzednim ogłoszeniu w 

Dz.Urz.Woj.Maz. 

73 
95/IX/2019 z 

14.06.2019 r. 

w sprawie ustalenia planu dofinansowania form 

doskonalenia zawodowego nauczycieli, 

maksymalnej kwoty dofinansowania opłat 

pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady 

kształcenia nauczycieli, specjalności 

i formy kształcenia, na które dofinansowanie 

jest przyznawane nauczycielom zatrudnionym 

w szkołachi placówkach prowadzonych przez 

Gminę Małkinia Górna w 2019 r. 

 

- Uchwała wchodzi w życie 

po upływie 14 dni od jej 

ogłoszenia w Dz. Urz. Woj. 

Maz 

74 
96/IX/2019 z 

14.06.2019 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie lokalizacji 

targowiska „Mój Rynek” i regulaminu 

określającego zasady 

korzystania z targowiska 

- Uchwała wchodzi w życie 

po upływie 14 dni od jej 

ogłoszenia w Dz. Urz. Woj. 

Maz 
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75 
97/IX/2019 z 

14.06.2019 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 

kolejnych umów dzierżawy nieruchomości 

gruntowych stanowiących własność Gminy 

Małkinia Górna, na czas nieoznaczony w trybie 

bezprzetargowym 

- Uchwała wchodzi w życie 

z dniem podjęcia 

76 
98/IX/2019 z 

14.06.2019 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia 

opłaty targowej, określenia wysokości stawki 

opłaty targowej, zasad poboru opłaty targowej 

oraz wyznaczenia inkasenta opłaty targowej i 

wynagrodzenia za 

inkaso na terenie gminy Małkinia Górna 

- Uchwała wchodzi w życie 

po upływie 14 dni od jej 

ogłoszenia w Dz. Urz. Woj. 

Maz 

77 
99/IX/2019 z 

14.06.2019 r. 

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy 

finansowej Gminy Małkinia Górna na lata 

2019 - 2032 

- Uchwała wchodzi w życie 

z dniem podjęcia 

78 
100/IX/2019 z 

14.06.2019 r. 

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 

rok 

- Uchwała wchodzi w życie 

z dniem podjęcia i 

obowiązuje w roku 

budżetowym 2018 oraz 

podlega publikacji w 

Dz.Urz.Woj.Maz. 

79 
101/X/2019 z 

14.06.2019 r. 

w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Małkinia 

Górna wotum zaufania 

- Uchwała wchodzi w życie 

z dniem podjęcia 

80 
102/X/2019 z 

28.06.2019 r. 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego wraz ze sprawozdaniem z 

wykonania budżetu za 2018 rok 

- Uchwała wchodzi w życie 

z dniem podjęcia 

81 
103/X/2019 z 

28.06.2019 r. 

w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Małkinia 

Górna absolutorium z tytułu wykonania 

budżetu gminy za 

rok 2018 

- Uchwała wchodzi w życie 

z dniem podjęcia 

82 
104/X/2019 z 

28.06.2019 r. 

w sprawie określenia zasad i trybu 

przeprowadzania konsultacji społecznych z 

mieszkańcami gminy 

Małkinia Górna w zakresie budżetu 

obywatelskiego oraz wymagań jakie powinien 

spełniać projekt budżetu 

obywatelskiego 

- Uchwała wchodzi w życie 

po upływie 14 dni od jej 

ogłoszenia w Dz. Urz. Woj. 

Maz 

83 
105/X/2019 z 

28.06.2019 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia 

opłaty targowej, określenia wysokości stawki 

opłaty targowej, zasad poboru opłaty targowej 

oraz wyznaczenia inkasenta opłaty targowej i 

wynagrodzenia za 

inkaso na terenie gminy Małkinia Górna 

- Uchwała wchodzi w życie 

po upływie 14 dni od jej 

ogłoszenia w Dz. Urz. Woj. 

Maz 

84 
106/XI/2019 z 

22.07.2019 r. 

w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania 

czystości i porządku na terenie Gminy 

Małkinia Górna 

- Uchwała wchodzi w życie 

po upływie 14 dni od jej 

ogłoszenia w Dz. Urz. Woj. 

Maz 
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85 
107/XI/2019 z 

22.07.2019 r. 

w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i 

zakresu świadczenia usług w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości z terenu gminy 

Małkinia Górna i zagospodarowania tych 

odpadów 

- Uchwała wchodzi w życie 

po upływie 14 dni od jej 

ogłoszenia w Dz. Urz. Woj. 

Maz 

86 
108/XI/2019 z 

22.07.2019 r. 

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy 

finansowej Gminy Małkinia Górna na lata 

2019 - 2032 

- Uchwała wchodzi w życie 

z dniem podjęcia 

87 
109/XI/2019 z 

22.07.2019 r. 

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 

rok 

- Uchwała wchodzi w życie 

z dniem podjęcia i 

obowiązuje w roku 

budżetowym 2018 oraz 

podlega publikacji w 

Dz.Urz.Woj.Maz. 

88 
110/XI/2019 z 

17.09.2019 r. 

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność 

Wójta Gminy Małkinia Górna 

- Uchwała wchodzi w życie 

z dniem podjęcia 

89 
111/XI/2019 z 

17.09.2019 r. 

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność 

Wójta Gminy Małkinia Górna 

- Uchwała wchodzi w życie 

z dniem podjęcia 

90 
112/XII/2019 z 

17.09.2019 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 

kolejnych umów dzierżawy nieruchomości 

gruntowych stanowiących własność Gminy 

Małkinia Górna, na czas nieoznaczony w trybie 

bezprzetargowym 

- Uchwała wchodzi w życie 

z dniem podjęcia 

91 
113/XII/2019 z 

17.09.2019 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu 

określającego wysokość i szczegółowe warunki 

przyznawania dodatku za wysługę lat, dodatku 

motywacyjnego, dodatku funkcyjnego, dodatku 

za warunki pracy oraz szczegółowy sposób 

obliczania i wypłacania wynagrodzenia za 

godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych 

zastępstw, a także nagród i dodatku 

mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych 

w oświatowych jednostkach organizacyjnych 

prowadzonych przez Gminę Małkinia Górna 

- Uchwała wchodzi w życie 

po upływie 14 dni od jej 

ogłoszenia w Dz. Urz. Woj. 

Maz 

92 
114/XII/2019 z 

17.09.2019 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia 

pomocy finansowej dla Powiatu Ostrowskiego 

na wykonanie zadania inwestycyjnego 

- Uchwała wchodzi w życie 

z dniem podjęcia 

93 
115/XII/2019 z 

17.09.2019 r. 

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy 

finansowej Gminy Małkinia Górna na lata 

2019 - 2032 

- Uchwała wchodzi w życie 

z dniem podjęcia 

94 
116/XII/2019 z 

17.09.2019 r. 

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 

rok 

- Uchwała wchodzi w życie 

z dniem podjęcia i 

obowiązuje w roku 

budżetowym 2018 oraz 

podlega publikacji w 

Dz.Urz.Woj.Maz. 



139 
 

95 
117/XII/2019 z 

17.09.2019 r. 

w sprawie odwołania Skarbnika Gminy 

Małkinia Górna 

- Uchwała wchodzi w życie 

z dniem podjęcia 

96 
118/XII/2019 z 

17.09.2019 r. 

w sprawie powołania Skarbnika Gminy 

Małkinia Górna 

- Uchwała wchodzi w życie 

z dniem podjęcia 

97 
119/XIII/2019 z 

15.10.2019 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 

kolejnych umów dzierżawy nieruchomości 

gruntowych 

stanowiących własność Gminy Małkinia 

Górna, na czas nieoznaczony w trybie 

bezprzetargowym 

- Uchwała wchodzi w życie 

z dniem podjęcia 

98 
120/XIII/2019 z 

15.10.2019 r. 

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy 

finansowej Gminy Małkinia Górna na lata 

2019 - 2032 

- Uchwała wchodzi w życie 

z dniem podjęcia 

99 
121/XIII/2019 z 

15.10.2019 r. 

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 

rok 

- Uchwała wchodzi w życie 

z dniem podjęcia i 

obowiązuje w roku 

budżetowym 2018 oraz 

podlega publikacji w 

Dz.Urz.Woj.Maz. 

100 
122/XIV/2019 z 

29.10.2019 r. 

w sprawie przyjęcia Programu współpracy 

Gminy Małkinia Górna z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami, o których 

mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie na 2020 rok 

- Uchwała wchodzi w życie 

z dniem podjęcia 

101 
123/XIV/2019 z 

29.10.2019 r. 

w sprawie przyznania dopłaty do taryf za 

zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe 

odprowadzanie ścieków 

Uchwała wchodzi w życie z 

dniem 1 listopada 2019 r. 

102 
124/XV/2019 z 

20.11.2019 r. 

w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie 

pasa drogowego dróg gminnych 

- Uchwała wchodzi w życie 

po upływie 14 dni od jej 

ogłoszenia w Dz. Urz. Woj. 

Maz 

103 
125/XV/2019 z 

20.11.2019 r. 

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 

rok 

- Uchwała wchodzi w życie 

z dniem podjęcia i 

obowiązuje w roku 

budżetowym 2018 oraz 

podlega publikacji w 

Dz.Urz.Woj.Maz. 

104 
126/XVI/2019 z 

09.12.2019 r. 

w sprawie przyjęcia „Raportu z wykonania 

Programu Ochrony Środowiska dla Gminy 

Małkinia Górna za 

lata 2017 – 2018” 

- Uchwała wchodzi w życie 

z dniem podjęcia 

105 
127/XVI/2019 z 

09.12.2019 r. 

w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki 

paliwa w Gminie Małkinia Górna na rok 

szkolny 2019/2020 

- Uchwała wchodzi w życie 

po upływie 14 dni od jej 

ogłoszenia w Dz. Urz. Woj. 

Maz 
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106 
128/XVI/2019 z 

09.12.2019 r. 

w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Małkinia 

Górna 

- Uchwała wchodzi w życie 

po upływie 14 dni od jej 

ogłoszenia w Dz. Urz. Woj. 

Maz 

107 
129/XVI/2019 z 

09.12.2019 r. 

w sprawie przyjęcia gminnego programu 

polityki zdrowotnej pn. „Program polityki 

zdrowotnej w zakresie 

rehabilitacji leczniczej mieszkańców gminy 

Małkinia Górna na lata 2020-2024” 

- Uchwała wchodzi w życie 

z dniem podjęcia 

108 
130/XVI/2019 z 

09.12.2019 r. 

w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia Klub 

„Senior+” na terenie Gminy Małkinia Górna w 

miejscowości 

Prostyń 

- Uchwała wchodzi w życie 

po upływie 14 dni od jej 

ogłoszenia w Dz. Urz. Woj. 

Maz 

109 
131/XVI/2019 z 

09.12.2019 r. 

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad 

ponoszenia odpłatności za pobyt w Klubie 

„SENIOR+” w Prostyni 

- Uchwała wchodzi w życie 

po upływie 14 dni od jej 

ogłoszenia w Dz. Urz. Woj. 

Maz 

110 
132/XVI/2019 z 

09.12.2019 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie 

przez Gminę Małkinia Górna wkładu 

pieniężnego do Zakładu 

Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 

Spółka z o.o. 

- Uchwała wchodzi w życie 

z dniem podjęcia 

111 
133/XVI/2019 z 

09.12.2019 r. 

w sprawie zaciągnięcia kredytu 

długoterminowego z przeznaczeniem na 

sfinansowanie deficytu budżetowego oraz na 

spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i 

pożyczek 

- Uchwała wchodzi w życie 

z dniem podjęcia 

112 
134/XVI/2019 z 

09.12.2019 r. 

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy 

finansowej Gminy Małkinia Górna na lata 

2019 - 2032 

- Uchwała wchodzi w życie 

z dniem podjęcia 

113 
135/XVI/2019 z 

09.12.2019 r. 

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 

rok 

- Uchwała wchodzi w życie 

z dniem podjęcia i 

obowiązuje w roku 

budżetowym 2018 oraz 

podlega publikacji w 

Dz.Urz.Woj.Maz. 

114 
136/XVI/2019 z 

09.12.2019 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia 

pomocy finansowej dla Powiatu Ostrowskiego 

- Uchwała wchodzi w życie 

z dniem podjęcia 

115 
137/XVI/2019 z 

09.12.2019 r. 

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Małkinia Górna na lata 2020 - 2033 

- Uchwała wchodzi w życie 

z dniem 1 stycznia 2020 r. 

116 
138/XVI/2019 z 

09.12.2019 r. 

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy 

Małkinia Górna na 2020 rok 

- Uchwała wchodzi w życie 

z dniem 1 stycznia 2020 r. 

117 
139/XVI/2019 z 

09.12.2019 r. 

w sprawie uchwalenia planu pracy Rady 

Gminy na 2020 rok 

- Uchwała wchodzi w życie 

z dniem podjęcia 

118 
140/XVI/2019 z 

09.12.2019 r. 

w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych 

Komisji Rady Gminy na 2020 rok 

- Uchwała wchodzi w życie 

z dniem podjęcia 
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VII. WSPÓŁPRACA Z INNYMI SPOŁECZNOŚCIAMI SAMORZĄDOWYMI 

Gmina Małkinia Górna od 5 grudnia 1990 r. należy do związku komunalnego, jakim jest 

Międzygminny Związku „Ziemia Ostrowska”. W Zgromadzeniu Związku, które jest jego organem 

stanowiącym i kontrolnym, Gminę Małkinia Górna reprezentuje Wójt oraz wyznaczony przez Radę w 

dniu 7 lutego 2019 r. Pan Jacek Bogdan -Przewodniczący Rady Gminy. 

Od 2018 roku gmina Małkinia Górna wchodzi w skład stowarzyszenia o nazwie Związek 

Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej. Uchwałą nr I/5/2018 z dnia 19 września 2018 r. Zarządu 

Związku została wpisana w poczet członków stowarzyszenia. Związek stawia sobie za cel wspieranie 

idei samorządności terytorialnej, obronę wspólnych interesów gmin wiejskich, dążenie do ich 

społeczno-gospodarczego rozwoju, w tym również wspieranie działalności naukowej i oświatowej 

oraz kulturalnej, a także kultury fizycznej i sportu. 

Gmina Małkinia Górna należy także do Lokalnej Grupy Działania „Zielone Sioło” oraz do 

stowarzyszenia Gmin Powiatów i Regionów Nadbużańskich. W 2008 roku Gminy z terenu powiatu 

ostrowskiego oraz Powiat Ostrowski podjęły uchwały intencyjne oraz ostateczne o przystąpieniu i 

reprezentacji w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania  „Zielone Sioło”. Stowarzyszenie LGD 

„Zielone Sioło” realizuje zapisy lokalnej strategii rozwoju. 

 

VIII. Rozwój zasobów ludzkich w sektorze samorządowym 

 

W celu zwiększenia jakości obsługi interesantów pracownicy Urzędu Gminy w Małkini 

Górnej brali udział w szkoleniach o tematyce zgodnej z wykonywanymi przez nich zadaniami. 

Tematyka szkoleń związana była z potrzebą uzupełnienia wiedzy z zakresu wprowadzanych nowych 

rozwiązań prawnych. Szkolenia dotyczyły: 

- prawa pracy, 

- podatków i opłat lokalnych oraz użytkowania wieczystego, 

- ustawy o ochronie zwierząt, 

- kontroli zarządczej, 

- gospodarki komunalnej, 

- ochrony środowiska, 

- ochrony danych osobowych 

- sprawozdań finansowych, 

- rozliczenia i realizacji projektów unijnych, 
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Łącznie pracownicy Urzędu Gminy w Małkini Górnej w 2019 roku brali udział w 69 szkoleniach. 

Środki pozyskane przez Gminę Małkinia Górna z PUP w 2019 roku 

L.p. Jednostka Kwota (zł) 

1. Urząd Gminy 37 162,68 

2. Szkoły 19 782,71 

3. Szkoły – KFS 8 080,00 

4. Przedszkole 11 051,33 

5. Ośrodek Pomocy Społecznej - KFS 1 560,00 

RAZEM: 77 636,72 

 

Wykorzystanie środków na walkę z bezrobociem. 

W roku 2019 korzystaliśmy ze środków krajowych i Unijnych dystrybuowanych przez Powiatowy 

Urząd Pracy w Ostrowi Mazowieckiej. Ponadto, jako jedna z niewielu gmin w powiecie ostrowskim 

udostępniamy lokal z przeznaczeniem na punkt konsultacyjny PUP. Dzięki temu osoby z terenu naszej 

gminy mają ułatwiony dostęp do kontaktów z Urzędem Pracy. 

 


