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I. WSTĘP 
 

Szanowni Państwo, 

zgodnie z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 

1990  r. o samorządzie gminnym przedkładam 

raport o stanie gminy Małkinia Górna 

za 2020  r. Stosownie do przepisów prawa 

organ wykonawczy gminy ma obowiązek 

przedstawienia Radzie Gminy raportu 

do 31 maja 2021 roku.  

Raport o stanie gminy obejmuje podsumowanie działalności Wójta Gminy Małkinia Górna 

w 2020 roku oraz w kompleksowy sposób opisuje stan gminy. Umożliwia poznanie 

wyznaczonych kierunków działalności i celów, a także osiągniętych rezultatów i uzyskanych 

efektów. Intensywny rozwój bardzo wielu obszarów gminy, który możemy obserwować 

w ostatnich kilku latach to zasługa bardzo wielu osób. Dzięki dobrej współpracy z władzami 

powiatu, województwa i rządu udało się zrealizować zadania, na które mieszkańcy czekali bardzo 

wiele lat. Jest to okazja aby im podziękować za to, że służą nam pomocą i wsparciem. Swoje 

wyrazy uznania i podziękowania pragnę przekazać wszystkim osobom: radnym, sołtysom, 

pracownikom Urzędu Gminy oraz jednostek organizacyjnych gminy, druhom z OSP oraz 

wszystkim osobom wspierającym mnie w podejmowaniu działań na rzecz rozwoju Gminy 

Małkinia Górna.  

Po zakończeniu realizacji dużych projektów wodociągowych i intensywnej pracy w obszarze 

kanalizacji gminy ważnym obszarem stały się drogi gminne. Chcemy ich jak najwięcej pobudować 

i wyremontować. Specyfika gminy wymaga mojego bardzo dużego zaangażowania w wiele 

dziedzin życia gminnego, które wymagają usprawnienia i poprawy. Nie jest to łatwe bowiem 

na wszystko potrzebne są środki finansowe.  Pozyskujemy je dzięki czemu możemy intensywnie 

prowadzić inwestycje, których w 2020 roku było bardzo wiele. Świadczy o tym otrzymane 

najwyższe w powiecie ostrowskim wsparcie finansowe  dla samorządów z Funduszu Inwestycji 

Lokalnych, czyli środki od rządu polskiego w wysokości 1 780 029,00 zł właśnie na inwestycje 

realizowane w naszej gminie. 

Jednak rok 2020 to także rok wyzwań, nie tylko dla naszej Małej Ojczyzny, ale i dla całego 

kraju.  Epidemia koronawirusa postawiła nas w zupełnie nowej, nieznanej dotychczas sytuacji. 

Musieliśmy przeorganizować wszystkie dziedziny naszego życia oraz dostosować się 
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do obostrzeń, zakazów i nakazów epidemicznych. To był priorytet! Nie ma nic ważniejszego niż 

zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców gminy, w tym szczególnie zdrowie naszych dzieci.  

Prawdziwą rewolucję w tej materii przeszły nasze gminne szkoły. Dorośli zaczęli żyć 

,,zdalnie” i na dystans a dzieci rozpoczęły ,,zdalną” naukę. Wynikiem tego jest ograniczenie 

w minionym roku wydarzeń sportowych, kulturalnych i tych, które wzbogacały nasze życie 

społeczne. Pomimo epidemii udało się utrzymać aktywność inwestycyjną gminy. Jako gospodarz 

naszej Małej Ojczyzny dbam o realizację małych, większych i największych zadań, które wpłynęły 

i wpłyną na poprawę jakości życia naszych mieszkańców. Aktywnie zabiegałam, aby rozpoczęła 

się realizacja takich zadań jak remont drogi wojewódzkiej nr 627, budowa wiaduktu, remont drogi 

w Prostyni czy budowa dworca systemowego na stacji PKP.  Niektóre z rozpoczętych inwestycji 

już dobiegły lub dobiegają do końca, dlatego cały czas przygotowujemy z myślą o kolejnych latach 

dokumentację na nowe zadania.  To zapewnia gminie dużą aktywność inwestycyjną, a pośrednio 

wpłynąć na podniesienie poziomu życia mieszkańców.  

Mam nadzieję, że przedłożony raport będzie dobrą okazją do dyskusji o naszej gminie. 
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II. INFORMACJE OGÓLNE 
 

A. Ogólna charakterystyka gminy 
Gmina Małkinia Górna jest gminą wiejską zajmującą obszar 13 431 ha (134 km2 ). Na koniec 

roku 2020 w Gminie mieszkało 11 668 osób. Gęstość zaludnienia kształtuje się na poziomie 

87,07 os/km2 plasując Gminę poniżej średniej dla województwa mazowieckiego. Gmina jest 

położona w wschodniej części województwa mazowieckiego w odległości 90 kilometrów od 

stolicy polski oraz siedziby władz wojewódzkich. Położenie ma wpływ na rozwój lokalny. Jest 

istotne z punktu prowadzenia prorozwojowej polityki lokalnej. Gmina Małkinia Górna jest jedną 

z dziesięciu jednostek samorządu terytorialnego powiatu ostrowskiego. Położona jest 

w otoczeniu z trzech gmin powiatu ostrowskiego: Ostrów Mazowiecka, Brok i Zaręby Kościelne 

oraz trzech Gmin powiatu sokołowskiego: Sadowne, Kosów Lacki i Ceranów. Przez Gminę 

przepływa rzeka Bug która jest naturalną granicą dzielącą obszar gminy na część północną 

i południową a jej dopływy Broczysko (Brok), Treblinka i Wielącz określają część jej granic. 

Rzeka Bug i jej dopływy mają walory przyrodnicze o bogatym krajobrazie oraz bogactwie fauny 

i flory. Na terenie Gminy znajdują się obszary chronione: 

1) Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków Natura 2000 „Dolina Dolnego Bugu” [PLB140001] 

obszar wyznaczony rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie 

obszarów specjalnej ochrony ptaków (Dz. U. poz. 133, z późn. zm.) 

2) Specjalny obszar ochrony siedlisk Natura 2000 "Ostoja Nadbużańska"[PLH140011] Obszar 

zatwierdzony decyzją wykonawczą Komisji Europejskiej z dnia 13 listopada 2007 roku 

przyjmującą na mocy dyrektywy rady 92/ 43/EWG, pierwszy zaktualizowany wykaz terenów 

mających znaczenie dla Wspólnoty, składających się na kontynentalny region biogeograficzny. 

3) Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków Natura 2000 „Puszcza Biała” [PLB140007] obszar 

wyznaczony rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie 

obszarów specjalnej ochrony ptaków (Dz. U. poz. 133, z późn. zm.). 

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.   
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Głównym celem funkcjonowania Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 jest zachowanie 

określonych typów siedlisk przyrodniczych oraz gatunków, które uważa się za cenne i zagrożone 

w skali całej Europy. Drugim jej celem jest ochrona różnorodności biologicznej. 

 

Dolina Dolnego Bugu, przebiegająca przez południową część terenu Gminy Małkinia Górna, 

została włączona do obszaru specjalnej ochrony ptaków (OSO) Dolina Dolnego Bugu 

(PLB140001) oraz specjalnego obszaru ochrony siedlisk (SOO) Ostoja Nadbużańska 

(PLH140011). Większość doliny pokrywają suche, ekstensywnie użytkowane pastwiska. 

Obszary bagienne są usytuowane głównie przy ujściach rzek, dopływów Bugu, oraz wokół 

pozostałych fragmentów dawnych koryt rzecznych. Koryto rzeki Bug jest w większości nie 

zmienione przez człowieka, pozostały tu liczne, piaszczyste wyspy, nagie lub porośnięte 

wierzbowymi lub topolowymi łęgami nadrzecznymi. Wzdłuż rzeki występują dobrze rozwinięte 

zarośla wierzbowe. Rozległe doliny, z przekształconą w małym stopniu szatą roślinną, są 

siedliskiem wielu gatunków roślin i zwierząt, spośród których znaczna część jest chroniona. 

Szczególnie różnorodny jest świat ptaków.  
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Rzeka Bug 

 

W gminie Małkinia Górna w jej południowo-zachodniej części znajduje się jedno z największych 

i najciekawszych pod względem faunistycznym, florystycznym i krajobrazowym nadbużańskich 

starorzeczy – jezioro „Bużysko”. Cenne, szczególnie ornitologicznie, są przylegające do 

starorzecza kompleksy łąk i pastwisk, z licznie występującymi rzadkimi gatunkami ptaków, 

takimi jak: bekas, dubelt, rycyk, brodziec, krwawodzioby. Unikalny w skali Europy jest 

naturalny charakter nieuregulowanego koryta rzeki Bug, swobodnie meandrującego, który ulega 

zmianie z biegiem historii.  

Krajobraz nadbużański 
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Dolina Bugu jest miejscem występowania rzadkich i najbardziej zagrożonych wyginięciem 

gatunków. Trasa rzeki obfituje w starorzecza, zróżnicowane pod względem wielkości, 

głębokości i stopnia porośnięcia przez roślinność wodną. Rzeka Bug jest piękna, płynąca powoli 

spokojnie ale także zdradliwie, i bardzo niebezpiecznie w miejscach powstałych wirów. Jest 

jedną z nielicznych rzek o nieuregulowanym korycie z licznymi meandrami dodającymi jej 

uroku. Zakola i  starorzecza  tworzą specyficzny krajobraz ulegający zmianie z biegiem historii. 

Meandry rzeki Bug w okolicy Małkini przed budową kolei Warszawsko-Petersburskiej  

 

Źródło: „Topograficzna Karta Królestwa Polskiego” 1815-1828 

Na obszarze Gminy Małkinia Górna występują dwa kontrastujące z sobą typy krajobrazu: na 

Wysoczyźnie Wysokomazowieckiej polodowcowy, lecz mało urozmaicony przez z denudowane 

pagórki kemowe i słabo zalesiony, a na Podlaskim Przełomie Bugu zróżnicowany 

morfologicznie z wieloma rozlewiskami, wydmami, zakolami rzecznymi i urwistymi brzegami. 

Roślinność obu jednostek fizjograficznych jest odmienna. Na wysoczyźnie są to bory sosnowe z 

domieszką drzew liściastych i roślinność torfowiskowa, natomiast w dolinie Bugu występują 

podmokłe lasy łęgowe, bory sosnowe, torfowiska, rozległe łąki, a także kompleksy leśne będące 

pozostałością dawnych puszcz. 

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. Ten odcinek kolejowy jest częścią linii kolejowej Rail Baltica  będącej elementem 

transeuropejskiego korytarza transportowego, łącząca  Warszawę, Kowno, Rygę, Tallinn 
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i Helsinki.  Na trasie tej linii  wykonywana jest obecnie przebudowa. W Małkini Górnej ma 

miejsce skrzyżowanie dróg wojewódzkich nr 627 z mostem przez rzekę Bug i nr 694. Nad linią 

kolejową Rail Baltica  zostanie wybudowany wiadukt, który stworzy bezkolizyjne skrzyżowanie 

z linią kolejową oraz poprawi bezpieczeństwo i usprawni komunikację w Małkini Górnej i całej 

gminie Małkinia Górna. 

B. Demografia 

Na koniec 2020 roku w gminie Małkinia Górna zameldowanych było 11.668 osób. W 

porównaniu do analogicznego okresu w roku 2019 liczba zameldowanych zmniejszyła się o 114 

osób (0,97%). Poniższe tabele przedstawiają szczegółowe dane dotyczące sytuacji 

demograficznej gminy Małkinia Górna w roku 2020. 

Tabela 1. Sytuacja demograficzna  gminy Małkinia Górna 

Sytuacja demograficzna  gminy Małkinia Górna stan na dzień 31.12.2020 roku 

 
Rok 

Liczba 
mieszkańców 

Liczba 
urodzeń 

Liczba 
zgonów 

Liczba osób 
w wieku 
przed- 

produkcyjnym 

Liczba osób 
 w wieku 

produkcyjnym 
 

 
Liczba osób  

w wieku 
poprodukcyjnym 

 
2020 

 
11.668 

 
101 

 
151 

 
1.765 

 
7.481 

 
2.422 

Z danych wynika, że na przestrzeni całego badanego okresu tj. roku 2020 gmina Małkinia Górna 

wykazywała ujemny przyrost naturalny ludności. Powodem była rosnąca liczba zgonów, która 

przewyższała liczbę urodzeń. Liczba zgonów w roku 2020 wynosiła 151, natomiast liczba 

urodzeń 101.  

Tabela 2. Wymeldowania z pobytu stałego 

Wymeldowania z pobytu stałego w 2020 roku 

Liczba osób wymeldowanych Liczba osób zmarłych  

31 151 

RAZEM:                                                                                               182 
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Tabela 3. Liczba ludności zameldowania 

 

Stan ludności – porównanie lat 2015-2020 

 

Rok 

Liczba ludności na dzień 31.12. 
zameldowanych na terenie gminy 

 

Liczba urodzeń 

 

Liczba zgonów 
     pobyt stały pobyt czasowy 

2015 11.963 101 108 134 

2016 11.890 89 96 136 

2017 11.827 95 122 131 

2018 11.738 74 130 166 

2019 11.703 79 121 105 

2020 11.588 80 101 151 

 

Sytuacja demograficzna gminy Małkinia Górna w latach 2015-2020 ulega pogorszeniu, 

odnotowano tendencję spadkową. Liczba ludności z roku na rok zmniejsza się. Spada przyrost 

naturalny, a zwiększa się liczba zgonów.  

 

Tabela 4. Ludność w wieku przedprodukcyjnym, produkcyjnym i poprodukcyjnym 

Lp. Jednostka 
przestrzenna 

Liczba 
ludności 
ogółem 
w 2020 
roku 

Liczba osób 
w wieku 

przedproduk. 
w 2020 roku 

Liczba osób 
w wieku 
produk. 
w 2020 
roku 

Liczba osób 
w wieku 

poproduk. 
w 2020 roku 

1. Błędnica 378 52 249 77 

2. Borowe 74 11 43 20 

3. Daniłowo 126 19 61 46 

4. Daniłowo-Parcele 137 30 87 20 

5. Daniłówka Pierwsza 236 45 155 36 

6. Glina 370 60 240 70 

7. Grądy 202 30 133 39 

8. Kańkowo 577 100 383 94 

9. Kiełczew 692 107 447 138 

10. Klukowo 168 24 105 39 
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11. Małkinia Dolna 205 47 125 33 

12. Małkinia Górna I 1079 148 686 245 

13. Małkinia Górna II 1027 133 622 272 

14. Małkinia Górna III 1012 134 618 260 

15. Małkinia Górna IV 1199 169 852 178 

16. Małkinia Górna V 793 137 491 165 

17. Małkinia Mała-Przewóz 233 44 150 39 

18. Niegowiec 161 28 99 34 

19. Orło 241 37 158 46 

20. Podgórze-Gazdy 46 6 30 10 

21. Poniatowo 158 20 98 40 

22. Prostyń 782 130 501 151 

23. Rostki-Piotrowice 56 8 37 11 

24. Rostki Wielkie 340 42 225 73 

25. Sumiężne 360 45 232 83 

26. Treblinka 205 28 128 49 

27. Zawisty Nadbużne 376 61 252 63 

28. Zawisty Podleśne 271 45 171 55 

29. Żachy-Pawły 164 25 103 36 

 Suma 11668 
(100,00%) 

1765 
(15,13%) 

7481 
(64,12%) 

2422 
(20,75%) 

 

W odniesieniu do poszczególnych kategorii wiekowych:  liczba mieszkańców w wieku 

przedprodukcyjnym wynosiła: 1.765 osób (15, 13%),  liczba mieszkańców w wieku 

produkcyjnym wynosiła: 7.481 osób (64,12%), a liczba mieszkańców w wieku poprodukcyjnym 

wynosiła: 2.422 (20,75%). Struktura wieku pokazuje postępujący proces starzenia się ludności.  

Tabela 5. Ludność wg płci 

 

Statystyka ludności wg płci na koniec 2020 roku (pobyt stały i pobyt czasowy) 

Wiek Mężczyźni Kobiety Ogółem 

0-2 168 176 344 

3 59 66 125 

4-5 106 99 205 
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6 53 41 94 

7 66 47 113 

8-12 328 335 663 

13-15 217 170 387 

16-17 118 125 243 

18 60 53 113 

19-65 3.849 3.679 7.528 

                >65 730 1.123 1.853 

Ogółem 5.754 5.914 11.668 

 

Tabela 6. Ludność wg płci pobyt stały 

Statystyka ludności wg płci na koniec 2020 roku (pobyt stały) 

Wiek Mężczyźni Kobiety Ogółem 

0-2 167 175 342 

3 59 65 124 

4-5 105 98 203 

6 52 41 93 

7 66 47 113 

8-12 326 335 661 

13-15 214 169 383 

16-17 118 124 242 

18 60 52 112 

19-65 3.819 3.653 7.472 

>65 724 1.119 1.843 

Ogółem 5.710 5.878 11.588 
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W roku 2020 liczba ludności w gminie Małkinia Górna wynosiła 11.668 osób, w tym: 

 5.754 mężczyzn i 5.914 kobiet. Współczynnik feminizacji wynosi 102,78.  

Tabela 7. Ludność wg płci pobyt czasowy 

 

W okresie od początku do końca 2020 r. liczba mieszkanek i mieszkańców zmniejszyła się  o 10 

osób, przez co na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosiła 11.668 osób, w tym 5.914 kobiet i 5.754 

mężczyzn. W odniesieniu do poszczególnych kategorii wiekowych:  liczba mieszkańców w 

wieku przedprodukcyjnym wynosiła: 1.765 osób,  liczba mieszkańców w wieku produkcyjnym 

wynosiła: 7.481 osób, a liczba mieszkańców w wieku poprodukcyjnym wynosiła: 2.422.  

W 2020 r. urodziło się w gminie 101 osób, w tym 55 dziewczynek i 46 chłopców, a zmarło 151 

osób, w tym 70 kobiet i 81 mężczyzn. Najczęstsza przyczyna zgonów to niewydolność 

krążeniowo – oddechowa. Sprawy administracyjne. W 2020 r.  przeciętny czas oczekiwania na 

wydanie dowodu osobistego wynosił: 21 – 30 dni. 

 

 

Statystyka ludności wg płci na koniec 2020 roku (pobyt czasowy) 

Wiek Mężczyźni Kobiety Ogółem 

0-2 1 1 2 

3 0 1 1 

4-5 1 1 2 

6 1 0 1 

7 0 0 0 

8-12 2 0 2 

13-15 3 1 4 

16-17 0 1 1 

18 0 1 1 

19-65 30 26 56 

>65 6 4 10 

Ogółem 44 36 80 
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III. INFORMACJE FINANSOWE 
 

 

A. Stan finansów gminy 

Podstawowe wskaźniki finansowe:  

 udział dochodów własnych w dochodach ogółem 19,06%; 

 udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem  13,34% 
 

Tabela 8. Finanse gminy w latach 2018- 2020 

A Stan finansów Gminy 2018 2019 2020 

1. Dochody Gminy ogółem 49 698 679,02 58 995 892,68 58 832 448,38 

1.1 Dochody własne Gminy 9 655 149,80 10 505 361,56 11 211 359,74 

1.2 
Udział dochodów własnych w 
dochodach ogółem 

19,43% 17,81% 19,06% 

2. Wydatki Gminy ogółem 56 119 880,05 67 984 320,17 58 908 556,75 

2.1 Wydatki majątkowe 12 457 146,06 19 660 911,92 7 860 126,02 

2.2 
Udział wydatków majątkowych 
w wydatkach ogółem 

22,20% 28,92% 13,34% 

 

Zaplanowane dochody budżetu gminy na 2020 rok w kwocie 64 711 334,64 zł wykonano 

w 90,92% tj. 58 832 448,38 zł. Z tego dochody bieżące wykonano w 93,29% 

tj. 56 034 994,54 zł, natomiast dochody majątkowe w 60,20% tj. 2 797 453,84 zł. 

Zaplanowane na 2020 rok wydatki w kwocie 71 189 430,07 zł wykonano w 82,75% tj. w kwocie 

58 908 556,75 zł. Wydatki bieżące wykonano w 91,74% tj. 51 048 430,73 zł, a wydatki 

majątkowe wykonano w 50,57% tj. 7 860 126,02 zł. 
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B. Wykonanie budżetu gminy 
Tabela 9. Budżet Gminy i jego wykonanie 

B Wykonanie budżetu Gminy 2018 2019 2020 

I 
Wykonanie dochodów Gminy 
ogółem 

49 698 679,02 58 995 892,68 58 832 448,38 

  
Dochody ogółem na 1 
mieszkańca 

4 207,47 4 994,57 5 042,21 

1. Dochody bieżące 47 652 191,95 53 285 690,60 56 034 994,54 

  
Dochody bieżące na 1 
mieszkańca 

4 034,22 4 522,64 4 802,45 

1.1 Udział w PIT 8 362 428,00 9 527 653,00 9 284 809,00 

  Udział w PIT na 1 mieszkańca 707,96 808,66 795,75 

1.2 Udział w CIT 219 501,73 373 345,45 687 996,15 

  Udział w CIT na 1 mieszkańca 18,58 31,69 58,96 

1.3 Podatek od nieruchomości 5 901 352,10 6 314 547,70 6 807 623,00 

  
Podatek od nieruchomości na 1 
mieszkańca 

499,61 535,95 583,44 

1.4 Podatek rolny 149 713,68 158 106,40 168 154,86 

  Podatek rolny na 1 mieszkańca 12,67 13,42 14,41 

1.5 Subwencje 14 014 326,00 15 616 951,00 15 599 337,00 

  
Kwota subwencji na 1 
mieszkańca 

1 186,45 1 325,49 1 336,93 

1.6 Dotacje 15 423 135,32 17 416 001,15 19 303 813,13 

  
Kwota dotacji bieżącej na 1 
mieszkańca 

1 305,72 1 478,19 1 654,42 

1.6.1 
w tym: dotacje na zadania 
bieżące ze środków unijnych 

534 614,71 798 408,77 248 496,32 

  
Kwota dotacji unijnej na zadania 
bieżące na 1 mieszkańca 

45,26 67,77 21,30 

2. Dochody majątkowe 2 046 487,07 5 710 202,08 2 797 453,84 

  
Dochody majątkowe na 1 
mieszkańca 

173,25 484,65 239,75 

2.1 Dotacje na inwestycje 2 024 138,17 5 556 580,52 2 745 133,36 

  
Kwota dotacji inwestycyjnej na 
1 mieszkańca 

171,36 471,62 235,27 
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2.1.1 
w tym: dotacje na inwestycje ze 
środków unijnych 

1 227 615,28 3 201 851,13 760 569,00 

  
Kwota dotacji unijnej na 
inwestycje na 1 mieszkańca 

103,93 271,90 65,18 

2.2 Sprzedaż majątku 7 152,00 73 000,00 5 846,50 

  
Kwota dochodów ze sprzedaży 
majątku na 1 mieszkańca 

0,61 6,20 0,50 

II 
Wykonanie wydatków Gminy 
ogółem 

56 119 880,05 67 984 320,17 58 908 556,75 

  
Wydatki ogółem na 1 
mieszkańca 

4 751,09 5 770,19 5 048,73 

1. Wydatki bieżące 43 662 733,99 48 323 408,25 51 048 430,73 

  
Wydatki bieżące na 1 
mieszkańca 

3 696,47 4 101,46 4 375,08 

1.1 
Wydatki na wynagrodzenia i 
pochodne 

18 483 461,86 20 103 140,28 20 191 846,83 

  
Wydatki na wynagrodzenia i 
pochodne w przeliczeniu na 1 
mieszkańca 

1 564,80 1 706,26 1 730,53 

1.2 
Wydatki na zadania bieżące 
realizowane przy udziale 
środków unijnych 

167 711,56 606 949,46 603 924,60 

  

Wydatki na zad. bieżące 
realizowane przy udziale 
środków unijnych na 1 
mieszkańca 

14,20 51,51 51,76 

1.3 Wydatki na obsługę długu 399 069,48 561 000,00 473 178,29 

  
Wydatki na obsługę długu na 1 
mieszkańca 

33,79 47,62 40,55 

2. Wydatki majątkowe 12 457 146,06 19 660 911,92 7 860 126,02 

  
Wydatki majątkowe na 1 
mieszkańca 

1 054,62 1 668,72 673,65 

2.1 
Wydatki majątkowe realizowane 
przy udziale środków unijnych 

6 009 135,75 4 049 598,50 2 035 800,12 

  
Wydatki majątkowe realizowane 
przy udziale środków unijnych w 
przeliczeniu na 1 mieszkańca 

508,73 343,71 174,48 

 

W 2020 roku Gmina nie zaciągała kredytów ani pożyczek. Wolne środki z lat ubiegłych wyniosły 

2 147 627,18 zł. Spłacono kredyty i pożyczki w wysokości 1 873 503,50 zł. Stan kredytów i 

pożyczek długoterminowych na koniec 2020 roku wyniósł 27 846 002,00 zł, co stanowi 47,33% 

wykonanych dochodów budżetowych.  
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Gmina Małkinia Górna spłaca następujące zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów 

i pożyczek. 

 

Tabela 10. Zaciągnięte zobowiązania i ich spłaty 

L.p. 
Kredytodawca/Pożyczkodawca/              

Nr umowy 

Kwota 
zaciągniętego 

kredytu/ 
pożyczki 

Kwota 
spłacona stan 

na 
31.12.2020r. 

Pozostało do 
spłaty stan na 
31.12.2020r. 

1 
BS Małkinia um.001/09/327 z 
06.11.2009r. 

1 500 000,00 1 077 584,00 422 416,00 

2 
BS Małkinia um.001/09/381 z 
16.12.2009r. 

1 449 882,73 1 072 314,73 377 568,00 

3 
BOŚ um.866/06/2010/1157/F/INW 
z 18.06.2010r. 

1 104 309,45 1 104 309,45 0,00 

4 
BS Małkinia um. 001/10/349 z 
07.10.2010r. 

486 666,00 486 666,00 0,00 

5 
PKO SA um. 44/2011 z 
02.08.2011r. 

700 000,00 398 400,00 301 600,00 

6 
PKO SA um. 43/2011 z 
02.08.2011r. 

940 000,00 799 000,00 141 000,00 

7 
BS Małkinia um.001/11/235 z 
30.08.2011r. 

1 687 625,85 949 293,85 738 332,00 

8 
BOŚ 
um.15/12/2011/1287/F/INW/EKO 
z 02.12.2011r. 

1 231 347,00 677 253,00 554 094,00 

9 
BS Małkinia um.001/12/160 z 
10.07.2012r. 

1 825 905,91 973 809,91 852 096,00 

10 
BS Małkinia um.001/12/254 z 
16.10.2012r. 

720 000,00 440 000,00 280 000,00 

11 
BS Małkinia um.001/13/369 z 
17.12.2013r. 

658 224,00 150 000,00 508 224,00 

12 
BS Małkinia um.001/15/308 z 
03.12.2015r. 

500 000,00 160 000,00 340 000,00 

13 
BS Biała Rawska 
78/2017/JST/OBR z 07.11.2017r. 

3 000 000,00 540 000,00 2 460 000,00 

14 
BS Ziemi Łowickiej um.12/55/18 z 
10.05.2018r. 

5 000 000,00 360 000,00 4 640 000,00 

15 
BS Małkinia um.001/18/227 z 
20.12.2018r. 

4 000 000,00 10 000,00 3 990 000,00 

16 
BS Małkinia um.001/19/187 z 
16.09.2019r. 

7 000 000,00 0,00 7 000 000,00 

17 
BS Małkinia um.001/19/187 z 
16.09.2019r. 

5 000 000,00 0,00 5 000 000,00 
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18 
WFOŚiGW um.0181/10/OZ/P z 
22.11.2010r. 

1 000 000,00 1 000 000,00 0,00 

19 
WFOŚiGW um.0030/19/OA/P z 
21.08.2019r. 

300 672,00 60 000,00 240 672,00 

RAZEM: 38 104 632,94 10 258 630,94 27 846 002,00 

 

W 2020 roku w Gminie Małkinia Górna zostały spłacone w całości trzy zobowiązania, do spłaty 

pozostało 16 zobowiązań. W 2020 roku Gmina Małkinia Górna nie zaciągała nowych 

zobowiązań.  

 

C. Wykonanie wydatków inwestycyjnych/majątkowych 
 

Tabela 11. Realizacja zadań inwestycyjnych w 2020 roku  

Treść 
Plan                

na 2020 rok 

Wykonanie 
na 

31.12.2020r. 

% 
wykon. 

Rolnictwo i łowiectwo 5 346 322,00 1 468 006,52 27,46% 

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 5 346 322,00 1 468 006,52 27,46% 

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5 346 322,00 1 216 948,27 22,76% 

Budowa infrastruktury wodno - kanalizacyjnej w gminie 
Małkinia Górna 

2 440 722,00 37 800,00 1,55% 

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Przedszkolnej 
– II etap  

1 189 000,00 0,00 0,00% 

Budowa sieci wodociągowej w m. Małkinia Mała -
Przewóz 

255 900,00 176 607,27 69,01% 

Modernizacja SUW oraz wymiana sieci wodociągowej 
w Rostkach Wielkich 

118 100,00 0,00 0,00% 

Opracowanie projektu kanalizacji sanitarnej Kańkowo – 
Zawisty Podleśne 

74 000,00 94,90 0,13% 

Projekt kanalizacji w m. Kańkowo – Fundusz Sołecki 10 000,00 10 000,00 100,00% 

Wodociągowanie Gminy Małkinia Górna 22 000,00 11 200,00 50,91% 

Wodociągowanie południowej części gminy – budowa 
wodociągu w miejscowościach: Treblinka, Borowe, 
Boreczek 

1 196 600,00 1 192 304,35 99,64% 

Wodociągowanie południowej części gminy-budowa 
SUW w Złotkach 

40 000,00 40 000,00 100,00% 

Transport i łączność 6 546 222,77 4 600 639,71 70,28% 

Drogi publiczne powiatowe 1 135 000,00 977 919,00 86,16% 
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Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między 
jednostkami samorządu terytorialnego na 
dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i 
zakupów inwestycyjnych 

1 135 000,00 977 919,00 86,16% 

Dofinansowanie "Budowy ciągu pieszo-rowerowego 
przy drodze powiatowej nr 2653W Zawisty Podleśne - 
Kańkowo" 

550 000,00 392 919,00 
 

71,44% 

Dofinansowanie 'Przebudowy drogi powiatowej Nr 
2636W  Morzyczyn Włościański-Kiełczew-Treblinka" 
na odcinku Kiełczew - Treblinka 

585 000,00 585 000,00 100,00% 

Drogi publiczne gminne 5 198 659,41 3 515 180,85 67 62% 

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3 014 559,41 2 398 531,01 79,56% 

Budowa drogi gminnej przez m. Poniatowo 767 708,00 767 634,81 99,99% 

Budowa drogi gminnej relacji Błędnica – Małkinia 
Dolna 

50 000,00 0,00 0,00% 

Budowa drogi gminnej w Grądach 100 000,00 0,00 0,00% 

Budowa drogi gminnej w miejscowości Treblinka 181 805,00 181 802,19 100,00% 

Budowa drogi Kiełczew nr 250 i 149 – Fundusz Sołecki 37 288,41 37 288,41 100,00% 

Budowa drogi od ul. Nurskiej w stronę Bużyska – 
Fundusz Sołecki 

10 640,00 10 640,00 100,00% 

Budowa drogi w m. Daniłowo-Parcele 70 000,00 0,00 0,00% 

Budowa ulicy Folwarcznej w Kiełczewie 627 530,00 627 442,26 99,99% 

Budowa ulicy Piaski i ulicy Lipowej w Małkini Górnej 
wraz z odwodnieniem i przebudową sieci wodociągowej 

220 308,00 220 135,96 99,92% 

Opracowanie dokumentacji dot. drogi gminnej w 
Małkini Górnej  relacji ul. Kościelna - Ostrowska (przy 
cmentarzu) 

122 000,00 0,00 0,00% 

Opracowanie dokumentacji dot. przebudowy ulicy 
Sobieskiego w Małkini Górnej 

125 480,00 0,00 0,00% 

Projekt na budowę drogi w Prostyni 10 000,00 0,00 0,00% 

Projekt drogi gminnej przy cmentarzu w m. Małkinia 
Górna 

48 000,00 0,00 0,00% 

Projekt na budowę drogi ul.11-go Listopada i 15-go 
Sierpnia 

40 000,00 0,00 0,00% 

Przebudowa drogi gminnej relacji Prostyń Złotki 566 800,00 516 587,38 91,14% 

Przebudowa i odwodnienie ul. Przedszkolnej w Małkini 
Górnej – Fundusz Sołecki 

37 000,00 37 000,00 100,00% 

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 793 600,00 760 569,00 42,40% 
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Przebudowa i odwodnienie ul. Przedszkolnej w Małkini 
Górnej 

1 793 600,00 760 569,00 42,40% 

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 390 500,00 356 080,84 91,19% 

Przebudowa i odwodnienie ul. Przedszkolnej w Małkini 
Górnej 

390 500,00 356 080,84 91,19% 

Pozostała działalność 212 563,36 107 539,86 50,59% 

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 212 563,36 107 539,86 50,59% 

Budowa chodnika na ul. Słowackiego w Małkini Górnej 
– Fundusz Sołecki  

10 000,00 10 000,00 100,00% 

Budowa chodnika na ul. Żeromskiego w Małkini Górnej 35 000,00 0,00 0,00% 

Budowa chodnika przy drodze gminnej w Błędnicy – 
Fundusz Sołecki 

23 535,50 23 532,52 99,99% 

Budowa chodnika we wsi Małkinia Dolna – Fundusz 
Sołecki 

16 167,86 16 167,86 100,00% 

Wykonanie chodnika przy ul. Sienkiewicza – zadanie 
realizowane w ramach FS 

17 860,00 17 839,48 99,89% 

Projekt parkingu przy ul. Kościelnej w Małkini Górnej 30 000,00 0,00 0,00% 

Projekt parkingu przy ul. Nurskiej w Małkini Górnej 20 000,00 0,00 0,00% 

Projekt parkingu przy ul. Przedszkolnej w Małkini 
Górnej 

20 000,00 0,00 0,00% 

Budowa chodnika na ul. Cichej w Małkini Górnej  w 
ramach MIAS Mazowsze 2020 

20 000,00 20 000,00 100,00% 

Budowa chodnika w miejscowości Błędnica w ramach 
MIAS Mazowsze 2020 

20 000,00 20 000,00 100,00% 

Gospodarka mieszkaniowa 2 381 433,00 1 430 129,15 60,05% 

Gospodarka gruntami i nieruchomościami 2 381 433,00 1 430 129,15 60,05% 

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 852 282,00 478 429,07 56,14% 

Budowa mieszkań komunalnych w Gminie Małkinia 
Górna - obsługa postepowania o wybór partnera 
prywatnego 

93 500,00 5 830,00 6,24% 

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej 563 382,00 472 599,07 83,89% 

Ocieplenie elewacji ściany frontowej oraz remont tarasu 
Ośrodka Zdrowia w Małkini Górnej 

140 000,00 0,00 0,00% 

Remont pomieszczeń w budynku Ośrodka Zdrowia w 
Prostyni 

55 400,00 0,00 0,00% 

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 617 939,50 617 939,19 100,00% 

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej 617 939,50 617 939,19 100,00% 

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 301 211,50 301 211,09 100,00% 
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Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej 301 211,50 301 211,09 100,00% 

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 
budżetowych 

610 000,00 32 549,80 5,34% 

Wykup gruntów 610 000,00 32 549,80 5,34% 

Działalność usługowa 40 000,00 2 500,00 6,25% 

Cmentarze 40 000,00 2 500,00 6,25% 

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 40 000,00 2 500,00 6,25% 

Budowa cmentarza komunalnego w Małkini Górnej 40 000,00 2 500,00 6,25% 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 
przeciwpożarowa 

88 045,02 86 370,49 98,10% 

Ochotnicze straże pożarne 88 045,02 86 370,49 98,10% 

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 88 045,02 86 370,49 98,10% 

Wykonanie klimatyzacji w remizy OSP w m. Treblinka 
– Fundusz Sołecki 

17 477,67 15 990,00 91,49% 

Zagospodarowanie terenu przy strażnicy OSP Prostyń – 
zadanie realizowane z udziałem Funduszu Sołeckiego 
Prostyń 

48 600,00 48 580,49 99,99% 

Zagospodarowanie terenu za strażnicą OSP w Kańkowie 
– Fundusz Sołecki 

21 967,35 21 800,00 99,24% 

Oświata i wychowanie 120 000,00 9 840,00 8,20% 

Szkoły podstawowe 120 000,00 9 840,00 8,20% 

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 120 000,00 9 840,00 8,20% 

Modernizacja centralnego ogrzewania w Szkole 
Podstawowej Nr 1 w Małkini Górnej 

120 000,00 9 840,00 8,20% 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 398 084,36 228 374,10 57,37% 

Oświetlenie ulic, placów i dróg 318 084,36 184 709,10 58,07% 

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 318 084,36 184 709,10 58,07% 

Budowa oświetlenia na ulicy Jaśminowej w Zawistach 
Nadbużnych z udziałem funduszu sołeckiego 

23 617,36 23 617,36 100,00% 

Opracowanie dokumentacji i budowa oświetlenia na 
terenie sołectwa Prostyń – Fundusz Sołecki Prostyń 

22 300,00 21 356,50 95,77% 

Poprawa efektywności energetycznej - modernizacja 
oświetlenia ulicznego 

200 000,00 67 968,24 33,98% 

Budowa oświetlenia na ul. Jaśminowej w miejscowości 
Zawisty Nadbużne w ramach MIAS Mazowsze 2020 

20 000,00 20 000,00 100,00% 

Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa 
Kiełczew w ramach MIAS Mazowsze 2020 

20 000,00 19 800,00 99,99% 
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Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa 
Żachy Pawły w ramach MIAS Mazowsze 2020 

20 000,00 19 800,00   99,00% 

Dobudowa oświetlenia – Przewóz II zadanie 
realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego (od nr 56) 

2 450,00 2 450,00 100,00% 

Oświetlenie uliczne od posesji nr 18 - Małkinia Mała 
Przewóz zadanie realizowane w ramach Funduszu 
Sołeckiego 

9 717,00 9 717,00 100,00% 

Pozostała działalność 80 000,00 43 665,00 54,58% 

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 80 000,00 43 665,00 54,58% 

Zagospodarowanie Centrum Małkini Górnej 30 000,00 0,00 0,00% 

Budowa placu manewrowego w Kiełczewie 50 000,00 43 665,00 87,33% 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 624 267,57 34 266,05 5,49% 

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 40 000,00 0,00 0,00% 

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 40 000,00 0,00 0,00% 

Odnowa wsi Sumiężne - modernizacja świetlicy w 
Sumiężnem 

40 000,00 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 74 267,57 34 266,05 46,14% 

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 74 267,57 34 266,05 46,14% 

Odnowa wsi Daniłowo - modernizacja budynku i 
zagospodarowanie terenu wokół byłej szkoły w 
Daniłowie 

40 000,00 0,00 0,00% 

Ogrodzenie terenu byłej szkoły w Daniłowie z udziałem 
funduszu sołeckiego  

10 000,00 10 000,00 100,00% 

Wyposażenie placu zabaw na osiedlu przy ul. 
Słowackiego w Małkini Górnej – Fundusz Sołecki 

24 267,57 24 266,05 99,99% 

Razem 15 544 374,72 7 860 126,02 50,57% 
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D. Wieloletnia prognoza finansowa zadłużenie ogółem 
 
Tabela 12. Wieloletnia prognoza finansowa 

D Wieloletnia Prognoza Finansowa 2018 2019 2020 

1 Zadłużenie Gminy ogółem 19 074 741,50 29 719 505,50 27 846 002,00 

2 Zadłużenie Gminy na 1 mieszkańca 1 614,86 2 522,45 2 386,53 

3 
Stosunek % zadłużenia Gminy do 
dochodów wykonanych 

38,38% 50,38% 47,33% 

4 
Wolne środki po odliczeniu obsługi 
zadłużenia 

3 601 388,48 4 401 282,35 4 513 385,52 

 
 

E. Realizacja budżetu gminy w części przeznaczonej na fundusz sołecki 
 

REALIZACJA FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2020 ROKU 

Tabela 13. Fundusz sołecki plan i wykonanie 

Lp. Sołectwo Nazwa zadania Plan 2020r. 
Wykonanie 
za 2020r. 

% wyk. 

1 Borowe   10 396,55 9 990,74 96,10% 

    
Remont drogi nr 168 z montażem 
przepustu 

7 000,00 6 977,96 99,69% 

    Zakup wyposażenia do namiotu 3 396,55 3 012,78 88,70% 

2 Błędnica   23 535,50 23 532,52 99,99% 

    
Budowa chodnika przy drodze 
gminnej w Błędnicy 

23 535,50 23 532,52 99,99% 

3 Daniłowo   13 138,95 13 000,00 98,94% 

    
Uzupełnienie oświetlenia drogi- 
krzyżówki 

3 138,95 3 000,00 95,57% 

    
Ogrodzenie ternu byłej szkoły w 
Daniłowie 

10 000,00 10 000,00 100,00% 

4 
Daniłowo-

Parcele 
  13 589,19 12 915,00 95,04% 

    
Remont drogi w m. Daniłowo-
Parcele 

13 589,19 12 915,00 95,04% 

5 
Daniłówka 
Pierwsza 

  0,00 0,00   

6 Glina   23 289,91 23 285,23 99,98% 

    
Montaż urządzeń na placu zabaw 
przy Szkole Podstawowej w Glinie 

8 000,00 8 000,00 100,00% 
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Zakup wyposażenia oraz 
materiałów do remontu budynku 
świetlicy 

11 989,91 11 985,23 99,96% 

    
Montaż urządzeń na placu zabaw 
przy świetlicy w Glinie 

3 300,00 3 300,00 100,00% 

7 Grądy   16 495,31 16 202,31 98,22% 

    Zakup garażu 3 000,00 2 999,99 100,00% 

    
Zakup materiałów do ogrodzenia 
remizy 

3 000,00 3 000,00 100,00% 

    
Uporządkowanie terenu wokół 
budynku świetlicy wiejskiej w 
Grądach 

9 495,31 9 495,31 100,00% 

    
Podłączenie wody do budynku 
świetlicy wiejskiej w Grądach 

1 000,00 707,01 70,70% 

8 Kańkowo   31 967,35 31 800,00 99,48% 

    Projekt kanalizacji w m. Kańkowo 10 000,00 10 000,00 100,00% 

    
Zagospodarowanie terenu za 
strażnicą OSP w Kańkowie 

21 967,35 21 800,00 99,24% 

9 Kiełczew   37 288,41 37 288,41 100,00% 

    
Budowa drogi Kiełczew nr 250 i 
149 

37 288,41 37 288,41 100,00% 

10 Klukowo   15 021,79 15 021,00 99,99% 

    
Wymiana lamp oświetlenia 
ulicznego 

15 021,79 15 021,00 99,99% 

11 
Małkinia 

Dolna 
  16 167,86 16 167,86 100,00% 

    
Budowa chodnika we wsi Małkinia 
Dolna 

16 167,86 16 167,86 100,00% 

12 
Małkinia 
Górna I 

  40 931,30 40 340,28 98,56% 

    
Zakup materiałów edukacyjnych 
dla Szkoły Podstawowej Nr 1 w 
Małkini Górnej 

2 000,00 1 940,28 97,01% 

    
Położenie tarkietu w 2 salach 
lekcyjnych w Szkole Podstawowej 
Nr 1 w Małkini 

12 000,00 12 000,00 100,00% 

    
Zakup materiałów edukacyjnych 
dla Szkoły Podstawowej Nr 1 w 
Małkini Górnej 

6 000,00 6 000,00 100,00% 

    
Wymiana lamp i uzupełnienie 
oświetlenia ulicznego 

20 931,30 20 400,00 97,46% 

13 
Małkinia 
Górna II 

  40 931,30 40 910,48 99,95% 
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Budowa drogi od ul. Nurskiej w 
stronę Bużyska 

10 640,00 10 640,00 100,00% 

    
Wykonanie chodnika przy ul. 
Sienkiewicza w Małkini Górnej 

17 860,00 17 839,48 99,89% 

    
Zakup bramek, siatek, piłek dla 
Szkoły Podstawowej Nr 1 w 
Małkini 

4 431,30 4 431,00 99,99% 

    
Uzupełnienie oświetlenia przy ul. 
Nurskiej 25 

3 500,00 3 500,00 100,00% 

    
Dofinansowanie Małkińskiego 
Klubu Sportowego Małkinia - 
zakup sprzętu sportowego 

2 000,00 2 000,00 100,00% 

    
Dofinansowanie Klubu TEAM - 
biegi przełajowe 

1 000,00 1 000,00 100,00% 

    
Dofinansowanie Uczniowskiego 
Klubu Sportowego Małkinia Górna 

1 500,00 1 500,00 100,00% 

14 
Małkinia 
Górna III 

  40 931,30 40 910,37 99,95% 

    
Przebudowa i odwodnienie ul. 
Przedszkolnej w Małkini Górnej 

37 000,00 37 000,00 100,00% 

    Promocja i integracja sołectwa 831,30 812,00 97,68% 

    
Zakup odkurzacza przemysłowego 
dla Szkoły Podstawowej Nr 2 w 
Małkini Górnej 

3 100,00 3 098,37 99,95% 

15 
Małkinia 
Górna IV 

  40 931,30 40 400,00 98,70% 

    
Dofinansowanie drużyny 
Harcerskiej "Sokoły" 

1 400,00 1 400,00 100,00% 

    

Wymiana lamp i uzupełnienie 
oświetlenia ulicznego ul. Leśnej 
łącznie z oświetleniem przy Szkole 
Podstawowej Nr 2 w Małkini 

23 000,00 23 000,00 100,00% 

    Zakup ścianki do namiotu 531,30 0,00 0,00% 

    
Dofinansowanie MKS 
"Trampkarz"- zakup sprzętu 
sportowego 

9 000,00 9 000,00 100,00% 

    
Dofinansowanie Małkińskiego 
Klubu Biegacza TEAM- 
wypoczynek letni 

3 000,00 3 000,00 100,00% 

    
Dofinansowanie Uczniowskiego 
Klubu Sportowego Dwójka- 
wyjazdy na zawody 

4 000,00 4 000,00 100,00% 

16 
Małkinia 
Górna V 

  40 767,57 40 664,04 99,75% 

    
Budowa chodnika na ul. 
Słowackiego w Małkini Górnej 

10 000,00 10 000,00 100,00% 
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Dofinansowanie drużyny 
Harcerskiej "Sokoły" 

500,00 498,00 99,60% 

    
Montaż oświetlenia przy chodniku 
do Zawist Podleśnych 

5 000,00 4 900,00 98,00% 

    
Wyposażenie placu zabaw na 
osiedlu przy ul. Słowackiego 
w Małkini Górnej 

24 267,57 24 266,05 99,99% 

    Dofinansowanie MKS Małkinia 500,00 499,99 100,00% 

    Dofinansowanie Klubu Biegacza 500,00 500,00 100,00% 

17 
Małkinia 

Mała-
Przewóz 

  17 600,46 13 409,27 76,19% 

    Zakup lustra drogowego 529,27 529,27 100,00% 

    
Dobudowa oświetlenia- Przewóz II 
(od nr 56) 

2 450,00 2 450,00 100,00% 

    
Oświetlenie uliczne od posesji nr 
18 Małkinia Mała-Przewóz 

9 717,00 9 717,00 100,00% 

    Zakup wyposażenia do namiotu 4 904,19 713,00 14,54% 

18 Niegowiec   14 858,06 9 750,00 65,62% 

    

Wymiana lamp w Daniłówce II 
i Niegowcu oraz zabudowa 
dodatkowego słupa w 
m. Niegowiec Południowy 

14 858,06 9 750,00 65,62% 

19 Orło   17 968,84 16 292,23 90,67% 

    Zakup wyposażenia do namiotu 3 000,00 1 976,92 65,90% 

    
Zagospodarowanie i doposażenie 
placu siłowni przy Szkole Podst. w 
Orle 

14 968,84 14 315,31 95,63% 

20 Prostyń   39 700,00 38 569,50 97,15% 

    Zakup nagłośnienia 700,00 700,00 100,00% 

    
Zagospodarowanie terenu przy 
strażnicy OSP Prostyń 

14 000,00 14 000,00 100,00% 

    
Opracowanie dokumentacji i 
budowa oświetlenia na terenie 
sołectwa Prostyń 

22 300,00 21 356,50 95,77% 

    Zakup namiotu 2 700,00 2 513,00 93,07% 

21 
Podgórze 

Gazdy 
  10 273,76 10 273,76 100,00% 

    
Ogrodzenie działki przeznaczonej 
pod świetlicę wiejską 

10 273,76 10 273,76 100,00% 
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22 Poniatowo   0,00 0,00   

23 
Rostki 

Piotrowice 
  10 396,55 10 394,51 99,98% 

    
Wytyczenie geodezyjne i 
utwardzenie drogi nr 42 

9 596,55 9 594,51 99,98% 

    
Montaż znaków drogowych i tablic 
informacyjnych na drodze nr 70 i nr 
81 

800,00 800,00 100,00% 

24 
Rostki 
Wielkie 

  22 184,76 21 817,91 98,35% 

    
Adaptacja pomieszczeń na kuchnię 
w świetlicy wiejskiej 

12 000,00 11 634,00 96,95% 

    
Docieplenie dachu świetlicy 
wiejskiej 

10 184,76 10 183,91 99,99% 

25 Sumiężne   23 289,91 23 072,32 99,07% 

    
Wykonanie ogrodzenia i 
zagospodarowanie terenu świetlicy 
wiejskiej w Sumiężnem  

23 289,91 23 072,32 99,07% 

26 Treblinka   17 477,67 15 990,00 91,49% 

    
Wykonanie klimatyzacji w remizie 
OSP w m. Treblinka  

17 477,67 15 990,00 91,49% 

27 
Zawisty 

Nadbużne 
  23 617,36 23 617,36 100,00% 

    
Budowa oświetlenia na ul 
Jaśminowej w Zawistach 
Nadbużnych 

23 617,36 23 617,36 100,00% 

28 
Zawisty 
Podleśne 

  19 647,02 18 467,12 93,99% 

    
Zakup nagłośnienia, firanek i 
karniszy do Sali OSP w Zawistach 
Podleśnych 

6 647,02 5 467,12 82,25% 

    
Zakup i montaż drzwi wejściowych 
i rolet zewnętrznych w Sali OSP 
Zawisty Podleśne 

8 000,00 8 000,00 100,00% 

    
Dofinansowanie oświetlenia 
ulicznego przy ulicy z Zawist 
Podleśnych do Małkini Górnej 

5 000,00 5 000,00 100,00% 

29 
Żachy 
Pawły 

  14 776,20 14 717,62 99,60% 

    
Zakup sprzętu na plac zabaw i 
siłownię 

3 776,20 3 776,20 100,00% 

    
Zagospodarowanie placu zabaw i 
siłowni w m. Żachy-Pawły  

11 000,00 10 941,42 99,47% 

RAZEM: 637 174,18 618 799,84 97,12% 
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Plac zabaw ul. Słowackiego 

   

Budowa chodnika na ul. Słowackiego oraz w miejscowości Małkinia Dolna 
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Wiata w miejscowości Kańkowo oraz Orło 

    

Modernizacja oświetlenia na lampy LED Klukowo oraz ul. Brokowska 
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Plac zabaw z boiskiem w miejscowości Żachy Pawły  

    

Budowa ogrodzenia świetlicy w miejscowości Sumiężne  
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Budowa przepustu i utwardzenie drogi w miejscowości Kiełczew  
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Modernizacja oświetlenia w miejscowości Małkinia Mała Przewóz 

    

 

Budowa chodnika na ulicy Sienkiewicza 
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F. Realizacja zadań inwestycyjnych w 2020 roku 
W 2020 roku wykonano nową drogę z nawierzchnią asfaltową o długości 623,50  m ulica 

Folwarczna w miejscowości Kiełczew,  Nazwa zadania ,,Budowa drogi gminnej ul. Folwarczna 

w miejscowości Kiełczew”. Wartość robót budowlanych – 617 442,26 złotych brutto. 

Dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych - 451.031,00 złotych brutto. 

Wykonano przebudowę drogi o nawierzchni bitumicznej w miejscowości Poniatowo o długości 

967,00. Nazwa zadania ,,Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Poniatowo”. Wartość robót 

budowlanych - 760 254,81 złotych brutto. Dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych - 

570 191,00 złotych brutto. 

Wykonano przebudowę drogi o nawierzchni bitumicznej w miejscowości Prostyń o długości 

788,00. Nazwa zadania ,, Przebudowa drogi gminnej 260418W  w miejscowości Prostyń”. 

Wartość robót budowlanych - 349 740,57 złotych brutto. Dotacje ze środków budżetu 

Województwa Mazowieckiego na zadania określone w ustawie o ochronie gruntów rolnych i 

leśnych.(FOGR) – 105 000,00 złotych brutto. 

Infrastruktura drogowa w gminie obejmowała na 1 stycznia 2020 r.111,47 km dróg. Na dzień 31 

grudnia 2020r. długość dróg w gminie wynosiła 111,47 km. Drogi asfaltowe stanowiły na 

początku 2020 r. 44 % wszystkich dróg, a pod koniec poprzedniego roku 45 %. Drogi utwardzone 

stanowiły w poprzednim roku, odpowiednio, 56 % na dzień 1 stycznia 2020 r. i 55 % na dzień 

31 grudnia 2020 r. Stan dróg według Systemu Oceny Stanu Nawierzchni, w podziale na 

poszczególne kategorie dróg publicznych, był następujący: 

Długość ścieżek rowerowych na dzień 1 stycznia 2020 r. wynosiła 3950, 00 km, natomiast na 31 

grudnia 2020 r. 4730 km. 

W gminie rozpoczęto w 2020 r. inwestycje dotyczące 

- budowę drogi gminnej ul. Folwarczna w miejscowości Kiełczew, 

- przebudowę drogi gminnej w miejscowości Poniatowo, 

- przebudowę drogi gminnej 260418W  w miejscowości Prostyń 

- budowę sieci wodociągowej w miejscowości Małkinia Mała Przewóz   

Wiązały się one z poniesieniem kosztów w wysokości 2.054.281,90 zł, przy czym finansowanie 

zewnętrzne, pochodzące ze środków Funduszu Dróg Samorządowych  wyniosło 1.021.222,00 

zł, Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych 105.000,00 zł. Długość czynnej sieci 

wodociągowej na początek 2020 r. wynosiła 144 580,00 m, a na koniec 152 876,00 m. W 2020 

roku zakończono roboty budowlane dotyczące budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami 

w miejscowościach Treblinka, Borowe Boreczek o długości 7 314 mb i 62 szt przyłączy 

wodociągowych za kwotę 1 189 997,38 zł brutto oraz budowy sieci wodociągowej wraz z 
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przyłączami w miejscowości Małkinia Mała – Przewóz o długości 982 mb i 7 szt. przyłączy za 

kwotę 167 624,68 złotych brutto. W przypadku sieci kanalizacyjnej dane przedstawiają się 

następująco 17 590 m na początku oraz 17 590  m na koniec roku. Dostęp do sieci wodociągowej 

w gminie posiada 90 % mieszkań. Natomiast do sieci kanalizacyjnej, dane przedstawiają się 

następująco 22 %. 

 

G. Bezpieczeństwo i inwestycje w remizach Ochotniczych Straży Pożarnych 

1. Przeciwdziałanie zagrożeniu ludzi i środowiska spowodowanemu przez działanie sił 
przyrody lub awarii obiektów technicznych: 

11 lutego 2020 roku Wójt Gminy Małkinia Górna złożył wniosek do Wojewody 
Mazowieckiego o powołanie komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i 
działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie gminy Małkinia Górna, w 
których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne. Komisja 
po wystąpieniu niekorzystnego zjawiska atmosferycznego dokonuje oszacowania szkód na 
podstawie złożonych wniosków przez poszkodowanych producentów rolnych. 

2. Zabezpieczenie przeciwpowodziowe gminy Małkinia Górna: 

Działania podejmowane w 2020 roku w zakresie zabezpieczenia przeciwpowodziowego 
przez Urząd Gminy w Małkini Górnej dotyczyły bezpośredniej obserwacji terenów zagrożonych 
podtopieniem w tym lokalnych rozlewisk i naturalnych cieków wody. Prowadzony był 
monitoring stanu wody rzeki Bug oraz współpraca z właściwymi służbami w zakresie 
zabezpieczenia przeciwpowodziowego. 

3. Zabezpieczenie przeciwpożarowe gminy Małkinia Górna: 

Zabezpieczenie przeciwpożarowe gminy Małkinia Górna związane jest z bieżąca obsługą 
Jednostek OSP z terenu gminy Małkinia Górna. W 2020 roku z budżetu gminy przeznaczono 
421.369,17 zł na rzecz Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Małkinia Górna. Wnioski 
zgłaszane do realizacji przy pomocy Wójta Gminy przez OSP najczęściej dotyczą sprzętu 
gaśniczego, remontu samochodów i budynków remiz. 

 Gmina Małkinia Górna otrzymała dofinansowanie ze środków Samorządu Województwa 
Mazowieckiego w kwocie 18.763,61 zł w ramach projektu „MAZOWIECKIE STRAŻNICE SP-
2020” z przeznaczeniem na remont elewacji budynku oraz remont tynków i powłok malarskich 
z obróbką stolarki okiennej i drzwiowej. 
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Zdjęcia przed i po realizacji projektu: 

 
 

 
  
 Dnia 6 lutego 2020 roku w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Małkini Górnej odbył się 
Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”. W gminnym 
turnieju udział wzięło sześć szkół podstawowych z terenu gminy Małkinia Górna. W grupie 
pierwszej i drugiej udział wzięło trzydziestu czterech uczniów. Uczestnicy turnieju otrzymali 
nagrody rzeczowe oraz drobne upominki ufundowane przez Wójta Gminy Małkinia Górna.  

 
3. Działania podejmowane w zakresie bezpieczeństwa mieszkańców: 

W ramach programów profilaktycznych: „Bezpieczne ferie” oraz „Bezpieczne wakacje” 
przeprowadzono akcje informacyjne za pośrednictwem strony internetowej Urzędu Gminy w 
Małkini Górnej. Opublikowane komunikaty dotyczyły podstawowych zasad bezpieczeństwa 
oraz przestrzegały przed korzystaniem z tak zwanych „dzikich lodowisk i kąpielisk”. W ramach 



38 

działań prewencyjnych mających na celu zapobieganie zjawiskom patologicznym w miejscu 
zamieszkania oraz wypoczynku w okresie ferii zimowych i wakacji Urząd Gminy na bieżąco 
prowadził wymianę informacji z przedstawicielami służb i straży                   na temat istniejących 
potrzeb i pojawiających się problemów w działaniach na rzecz poprawy bezpieczeństwa 
mieszkańcom gminy Małkinia Górna. 

W ramach zapewnienia bezpieczeństwa osobom przebywającym na obszarach wodnych 
w 2018 roku została opracowana analiza zagrożeń na obszarach wodnych we współpracy z 
Komisariatem Policji w Małkini Górnej, która jest corocznie aktualizowana. 03.07.2020 roku 
zlecono zakup 6 sztuk znaków A-1 „kąpiel zabroniona”. Znaki zostały ponownie zamontowane 
w miejscach występowania „dzikich kąpielisk”. 

 

Rzeka Brok w miejscowości Orło przy trasie W627 

 

2. Rzeka Bug w miejscowości Zawisty Nadbużne 
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3. Starorzecze Bugu w miejscowości Kiełczew 

 

4. Jezioro Bużysko w miejscowości Prostyń 

 

5. Jezioro Glinki w Kiełczewie 
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6. Starorzecze Bugu w pobliżu mostu kolejowego w miejscowości Borowe

 

Dodatkowo na stronie internetowej Urzędu Gminy zamieszczono komunikat 

„Bezpieczeństwo na obszarach wodnych”, który zawierał informacje dotyczące: miejsca 

występowania „dzikich kąpielisk”, „czarnego punktu wodnego”, zasad bezpiecznego korzystania 

dla osób przebywających na obszarach wodnych oraz sposobu powiadamiania o wypadkach wraz 

z numerami alarmowymi. 

5. Bezpieczeństwo mieszkańców na podstawie informacji przedłożonej Radzie Gminy 

Małkinia Górna przez Komendanta Komisariatu Policji w Małkini Górnej. 

 Analizując sprawozdanie z działalności Komendanta Komisariatu Policji w Małkini 

Górnej oraz informacji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy 

Małkinia Górna w 2020 roku stwierdzono 180 przestępstw.  

Odnotowano 120 przestępstw o charakterze kryminalnym oraz 71 przestępstw z zakresu siedmiu 

kategorii najbardziej uciążliwych. Wykrywalność ogólna wyniosła 77 %. 

Przestępczość w 7 kategoriach najbardziej uciążliwych dla społeczeństwa w rozbiciu na 

poszczególne przestępstwa przedstawiała się następująco: 

Tabela 14.  Przestępstwa w gminie Małkinia Górna w 2020 r. 

7 kategorii najbardziej uciążliwych 
przestępstw dla społeczeństwa Gminy 
Małkinia Górna 

Liczba  odnotowanych przestępstw w 2020 
roku 

7 kategorii ogółem 71 
Kradzież z włamaniem 14 
Kradzież cudzej rzeczy 35 
Kradzież samochodu 2 
Przestępstwa rozbójnicze 3 
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Uszkodzenie rzeczy 15 
Bójka i pobicie 3 
Uszczerbek na zdrowiu 1 

Policjanci z Komisariatu Policji w Małkini Górnej podczas czynności służbowych 

ujawnili także 8 przestępstw z zakresu Ustawy o narkomanii. W 2020 roku łączna liczba 

odnotowanych interwencji na terenie gminy wyniosła 1722. Dla poszczególnych miejscowości 

gminy Małkinia Górna dane liczbowe przedstawiają się następująco: 

Tabela 15. Interwencje Policji w 2020 r.  

Miejscowość Liczba interwencji w 2020 roku 
Błędnica 84 
Boreczek 3 
Borowe 16 
Daniłowo 18 
Daniłowo – Parcele 8 
Daniłówka Pierwsza 25 
Daniłówka Druga 9 
Glina 71 
Grądy 24 
Kańkowo 67 
Kiełczew 68 
Klukowo 11 
Małkinia Dolna 9 
Małkinia Górna 939 
Małkinia Mała – Przewóz 14 
Niegowiec 23 
Orło 22 
Podgórze – Gazdy 8 
Poniatowo 14 
Prostyń 90 
Rostki – Piotrowice 8 
Rostki Wielkie 54 
Sumiężne 22 
Treblinka 23 
Zawisty Nadbużne 50 
Zawisty Podleśne 23 
Żachy - Pawły 19 

 

Bezpieczeństwo w ruchu drogowym na terenie gminy Małkinia Górna przedstawiało się 
następująco: 
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Tabela 16. Zdarzenia kolizje wypadki 

Rejon / rok Zdarzenia Kolizje Wypadki Zabici Ranni 
Gmina Małkinia Górna / 
2020 rok 

87 80 7 2 6 

  

Stwierdzono następujące przyczyny wypadków drogowych: 

- niedostosowanie prędkości do warunków ruchu, 

- nieostrożne wejście na jezdnię, 

- nieprawidłowo wykonany manewr skręcania, 

- zmęczenie – zaśnięcie, 

- nieprawidłowe wyprzedzanie. 

 

4. Realizacja zadań w walce z pandemią COVID-19 

Uszyto w ramach Wolontariatu z powierzonego materiału około 3000 szt. w tym 700 sztuk 

fizelinowych maseczek ochronnych, które w pierwszej kolejności zostały przekazane dla 

lokalnej służby zdrowia oraz instytucji obsługujących mieszkańców. 

Urząd Gminy w Małkini Górnej od początku wystąpienia pandemii COVID-19 na 

działania profilaktyczne, zapobiegawcze i eliminujące negatywne skutki związane z 

wystąpieniem koronawirusa  na terenie gminy Małkinia Górna przeznaczył kwotę 68 553,66 zł. 

Wydatki przedstawiają się następująco: 

1) Wydatki poniesione na placówki oświatowe z terenu gminy Małkinia Górna – 14 555,54 zł 

(w tym zakup ozonatora – 1850,00 zł). 

2) Zakup 20 sztuk fartuchów ochronnych jednorazowych fizelinowych na potrzeby 

doposażenia gabinetów lekarskich Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MAK-MED 

w Małkini Górnej i SOFI Praktyka Lekarska dr Jerzy Kostecki w Prostyni – 330,08 zł 

3) Zakupiono 8400 sztuk maseczek ochronnych dla pracowników Urzędu Gminy oraz 

mieszkańców gminy Małkinia Górna – koszt 48 346,60 zł: 

 około 6425 sztuk maseczek ochronnych i wielorazowych chirurgicznych dla 

mieszkańców gminy Małkinia Górna; 

 1900 sztuk maseczek ochronnych dla pracowników Urzędu Gminy oraz 

mieszkańców gminy Małkinia Górna; 

 200 sztuk maseczek ochronnych dla Komisariatu Policji w Małkini Górnej; 
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 100 sztuk maseczek ochronnych dla Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 

MAK-MED w Małkini Górnej; 

 20 sztuk maseczek ochronnych dla SOFI Praktyka Lekarska dr Jerzy Kostecki w  

Prostyni; 

 20 sztuk maseczek ochronnych dla pracowników Urzędu Poczty Polskiej w Małkini 

Górnej; 

 225 sztuk maseczek ochronnych dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy 

Małkinia Górna; 

 150 sztuk maseczek ochronnych dla Stacji Dializ w Ostrowi Mazowieckiej; 

 60 sztuk maseczek ochronnych dla parafii w Prostyni i dwóch parafii w Małkini 

Górnej. 

4) P. Bożena Kordek - Wójt Gminy Małkinia Górna zleciła uruchomienie telefonu wsparcia 

dla mieszkańców gminy Małkinia Górna – koszt 650,00 zł. 

5) Wydatki poniesione na potrzeby Urzędu Gminy związane z obsługą interesantów  oraz 

ochroną pracowników przed COVID – 19 -  koszt 4671,44 zł: 

 10 sztuk przyłbic ochronnych zakupiono dla pracowników Urzędu Gminy, 

Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MAK-MED w Małkini Górnej, Zakładu 

Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Małkini Górnej; 

 pleksa ochronna zakupiona na potrzeby obsługi interesantów w sekretariacie UG, 

kasie UG i do biura obsługi klienta w UG; 

 środki dezynfekujące i rękawiczki ochronne; 

 automatyczny (bezdotykowy) dozownik na płyn dezynfekujący zakupiony do 

dezynfekcji rąk dla osób wchodzących do budynku Urzędu Gminy; 

 pozostałe wydatki (skrzynki na listy, termometry). 

Ponadto Urząd Gminy zrealizował poniższe zadania: 

27.02.2020 r. - wyznaczono miejsca do kwarantanny (budynek po byłej Szkole Podstawowej w 

Kańkowie i sala gimnastyczna Szkoły Podstawowej nr 2 im. Fryderyka Chopina w Małkini 

Górnej). 

06.03.2020 r. - wystosowano pisma do szkół z prośbą o udzielenie informacji, jakie środki 

zostały podjęte w celu zwiększenia ochrony przed koronawirusem.  

12.03.2020r. - zawieszono zajęcia wychowawcze w szkołach podstawowych i przedszkolu 

samorządowym. Od 12 do 25 marca zawieszono funkcjonowanie: Gminnej  Biblioteki 

Publicznej w Małkini Górnej oraz Filii Biblioteki Publicznej w Prostyni, Klubów Senior + 
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w Małkini Górnej oraz w Prostyni, Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Małkinia Górnej oraz 

Żłobka Gminnego w Małkini Górnej. 

12.03.2020 r. - zawieszono działalność targowiska gminnego w dniach 14 i 21 marca 2020 r. 

12.03.2020 r. - odbyło się posiedzenie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego 

w związku z zagrożeniem koronawirusem na terenie gminy Małkinia Górna. 

13.03.2020 r. - zamknięto kasę w Urzędzie Gminy od 16 do 27 marca. 

16.03.2020 r. - Urząd Gminy w Małkini Górnej wprowadził ograniczenia w obsłudze klientów. 

Wszyscy klienci Urzędu Gminy poproszeni zostali o ograniczenie wizyt do sytuacji 

wyjątkowych, niecierpiących zwłoki, w szczególności aktów ślubów, urodzeń, zgonów. Kontakt 

z Urzędem Gminy za pośrednictwem numerów telefonów  i poczty elektronicznej podanych w 

komunikacie. 

17.03.2020 r. – Ośrodek Pomocy Społecznej od wystąpienia epidemii do chwili obecnej 

podejmuje działania w udzieleniu wsparcia mieszkańcom w dobie zagrożenia koronawirusem 

COVID-19, w szczególności osobom starszym, samotnym, niepełnosprawnym oraz 

bezdomnym. Zadanie z tego tytułu wykonuje Ośrodek Pomocy Społecznej w Małkini Górnej i 

Ochotnicza Straż Pożarna w Małkini Górnej. 

19.03.2020 r. - zainicjowano akcję w ramach Centrum Wolontariatu pomoc w robieniu zakupów. 

19.03.2020 r. - uruchomiono akcję w ramach Centrum Wolontariatu szycia maseczek  dla 

mieszkańców Gminy Małkinia Górna. Uszyto ich łącznie 700 sztuk. 

20.03.2020r. - opublikowano ogłoszenie o wyłączeniu bezpośredniej obsługi interesantów  

Urzędzie Gminy. 

20.03.2020 r. – Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Małkini Górnej zamknął 

czasowo punkt selektywnej zbiórki odpadów. 

21.03.2020 r. - dostarczono żywność dla osób przebywających na kwarantannie przez 

Ochotniczą Straż Pożarną w Małkini Górnej. 

25.03.2020 r. – zamknięto remizy strażackie, świetlice wiejskie, place zabaw, boiska, stadion i 

inne tereny gminne wykorzystywane do rekreacji. 

25.03.2020 r. - opublikowano informację o przedłużeniu czasowego ograniczenia 

funkcjonowania Biblioteki Gminnej, Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu, Żłobka Gminnego, 

Klubów Senior +  i Ośrodka Pomocy Społecznej. 

27.03.2020 r. - opublikowano informację o odwołaniu w roku 2020 XXI Małkińskiej Nocy 

Nadbużańskiej. 

25.03.2020r. – przedłużono zamknięcie targowiska gminnego. 



45 

31.03.2020r. - opublikowano informację o uruchomieniu telefonu wsparcia w Małkini Górnej – 

telefon uruchomiony od 04.04.2020 r. do 27.06.2020 r. w godz. Od 15:00 do 17:00 w każdą 

sobotę 

 je do żłobka, przedszkola samorządowego w Małkinia Górnej oraz szkół podstawowych z terenu 

gminy Małkinia Górna. Zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego. 

13.08.2020 r. - wystosowano pismo do Pana Łukasza Szumowskiego Ministra Zdrowia w 

sprawie umożliwienia wykonania bezpłatnych testów dla wszystkich nauczycieli                                  

i pracowników niepedagogicznych w szkołach. Informacja została przesłana  

23.04.2020 r. – wydano Zarządzenie Nr 27/2020 Wójta Gminy Małkinia Górna w sprawie 

określenia szczególnych form udzielania pomocy dla lokalnej społeczności związanych z 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w Gminie Małkinia Górna. 

08.05.2020 r. – odebrano środki dezynfekujące w ilości 41 sztuk po 5 litrów (łącznie 205 

litrów) przekazane przez Wojewodę Mazowieckiego a następnie dystrybułowano je do 

żłobka gminnego, przedszkola samorządowego w Małkinia Górnej oraz szkół podstawowych z 

terenu gminy Małkinia Górna. Zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego. 

03.06.2020 r. – odebrano środki dezynfekujące w ilości 81 sztuk po 5 litrów (łącznie 405 

litrów) przekazane przez Wojewodę Mazowieckiego a następnie dystrybułowano także do 

Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministra Edukacji Narodowej i PSSE w Ostrowi 

Mazowieckiej. Nie uzyskano zgody na wykonanie bezpłatnych testów. 

19.08.2020 r. - przesłano pismo do Dyrektorów Szkół, Przedszkola Samorządowego, Żłobka 

Gminnego o przekazanie pisemnej informacji na temat przygotowania placówek do przyjęcia 

dzieci i uczniów od 1 września 2020 r. zgodnie z wytycznymi MEN i GIS. Zaproponowano 

pomoc, udzielano porad i wskazówek. 21 sierpnia 2020 r. wszyscy dyrektorzy przekazali na 

piśmie informację, że placówki są przygotowane zgodnie z wytycznymi do przyjęcia dzieci i 

uczniów od 1 września 2020 r.  

01.09.2020 r. - odbyło się spotkanie nauczycieli wychowania fizycznego z przedstawicielem 

Urzędu Gminy w sprawie organizacji międzyszkolnych zawodów sportowych w ramach 

Spartakiady  2020/2021. Organizacja zawodów będzie obejmowała tylko te dyscypliny, które nie 

wymagają bezpośredniego kontaktu zawodników. Poinformowano o szczególnym zachowaniu 

zasad bezpieczeństwa z wytycznymi GIS. 

01.10.2020 r. - dystrybucja termometrów do wszystkich placówek oświatowych na terenie 

gminy Małkinia Górna przekazanych przez Starostwo Powiatowe w Ostrowi 

Mazowieckiej. 
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07.10.2020 r. - po otrzymaniu informacji o zakażeniu koronowirusem jednego z nauczycieli  w 

Szkole Podstawowej nr 2 im. Fryderyka Chopina w Małkini Górnej zgodnie z wytycznymi GIS 

i MEN wszyscy dyrektorzy placówek oświatowych, dyrektor przedszkola i żłobka zostali 

poinformowani o potrzebie wprowadzenia szczególnej, wzmożonej czujności związanej z 

zachowaniem reżimu sanitarnego związanego z pandemią. W dniu 8 października 2020 r. ww. 

sprawie wystosowano pismo do Dyrektorów szkół i przedszkola o wprowadzenie bardziej 

restrykcyjnych zasad i zaleceń bezpieczeństwa zgodnie z wytycznymi MEN i GIS, 

monitorowanie na bieżąco sytuacji w placówkach oraz komunikatów. Zwrócono się o cykliczne 

przekazywanie wiedzy na temat liczby nauczycieli, uczniów i pracowników obsługi zakażonych 

COVID-19, objętych kwarantanną, terminu wstępnej izolacji oraz innych występujących 

problemów związanych z epidemią.  

08.10.2020 r. – ograniczono kontakty osobiste z pracownikami urzędu obsługującymi oświatę. 

W sprawach wymagających osobistego stawienia się wprowadzono wcześniejsze uzgodnienie i 

powiadomienie telefoniczne.  

08.10.2020 r. wyrażono zgodę na nauczanie zdalne uczniów klasy VI c Szkoły Podstawowej nr 

2 im. Fryderyka Chopina od dnia 8 do 12 października 2020 r. 

09.10.2020 r. – opublikowano ogłoszenie o zmianie zasad bezpośredniej obsługi interesanta w 

Urzędzie Gminy w Małkini Górnej. Ograniczenia w obsłudze interesanta obowiązują  od 

12.10.2020 r. Obsługa interesantów odbywa się wyłącznie na parterze budynku w Biurze obsługi 

Klienta przy zachowaniu zasad reżimu sanitarnego. Kasa w Urzędzie Gminy jest zamknięta. 

12.10.2020 r. – w związku z usprawiedliwiona nieobecnością Dyrekcji Szkoły Podstawowej  nr 

2 im. Fryderyka Chopina w Małkini Górnej wydano Zarządzenie Nr 100/2020 Wójta Gminy 

Małkinia Górna w sprawie wyznaczenia nauczyciela w Szkole Podstawowej nr 2 im. Fryderyka 

Chopina w Małkini Górnej do zastępowania dyrektora szkoły podczas jego usprawiedliwionej 

nieobecności. 

16.10.2020 r. - wydano Zarządzenie Nr 101/2020 Wójta Gminy Małkinia Górna powołujące 

Zespół ds. monitorowania zagrożeń związanych z koronawirusem SARS-CoV-2 na terenie 

gminy Małkinia Górna. 

19.10.2020 r. - dostosowano dowóz uczniów do placówek oświatowych zgodnie z nowymi 

wytycznymi GIS i Rady Ministrów.  

20.10.2020 r. – w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Małkini Górnej odbyło się posiedzenie 

Gminnego Zespołu ds. monitorowania zagrożeń związanych z koronawirusem SARS-Co-V-2. 
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06.11.2020 r.- zamieszczono na stronie internetowej Urzędu gminy informację dotyczącą 

sytuacji epidemiologicznej w gminie Małkinia Górna na dzień 06.11.2020 r. 

18.11.2020 r. - opublikowano na stronie internetowej Urzędu Gminy informację dotyczącą 

sytuacji epidemiologicznej w gminie Małkinia Górna na dzień 17.11.2020 r. 

23.12.2021 r. – zamieszczono na stronie Urzędu gminy artykuł o wprowadzonych przez rząd 

nowych zasadach bezpieczeństwa w walce z koronawirusem, które obowiązywały od 28 grudnia 

2020 roku do 17 stycznia 2021 roku.  

Gmina Małkinia Górna otrzymała od Województwa Mazowieckiego w formie darowizny 

środki rzeczowe w postaci zestawów środków ochronnych do przeciwdziałania COVID-19 dla 

jednostek OSP Małkinia Górna i OSP Prostyń (zgodnie z umową nr B/UMWM-

UU/UM/OR/488/2020 zawartej 22 czerwca 2020 r.) 

W skład zestawu środków ochronny dla jednej jednostki OSP wchodziło: 

1) maseczki jednorazowe zgodne z obowiązującymi normami– 150 sztuk; 

2) kombinezony jednorazowe zgodne z obowiązującymi normami – 150 sztuk; 

3) rękawice jednorazowe, zgodne z obowiązującymi normami – 400 par; 

4) komplety ubrań specjalnych (komplet oznacza ubranie specjalne lekkie oraz hełm lekki 

z przyłbicą i goglami), zgodne z obowiązującymi normami – 4 komplety; 

5) worki na odpady czerwone (120 litrów) – 20 sztuk; 

6) płyn dezynfekcyjny zgodny z obowiązującymi normami – 10 litrów 

Łączna wartość jednego zestawu wynosi 13804,44 zł. 

H. Zestawienie złożonych wniosków o dofinansowanie, które zostały zaakceptowane na 
które podpisano umowę w 2020 roku. 

 

Tabela 17. Złożone wnioski o dofinansowanie środkami zewnętrznymi 

L.p. Nazwa 
programu 

Nazwa inwestycji Wartość 
kosztów 
kwalifikowanych 
zgodnie z 
Umową 

Kwota 
dofinansowania 

1. „Mazowieckiego 
Instrumentu 
Wsparcia 
Infrastruktury 
Sportowej 
MAZOWSZE 
2020” 

Remont nawierzchni 
sportowej w Sali 
gimnastycznej w 
Szkole Podstawowej nr 
2 w Małkini Górnej 

205 010,36 100 000,00 
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2. Dotacje ze 
środków budżetu 
Województwa 
Mazowieckiego 
na zadania 
określone w 
ustawie o 
ochronie gruntów 
rolnych i 
leśnych.(FOGR) 

Przebudowa drogi 
gminnej relacji Prostyń 
- Złotki 

349 740,57 105 000,00 

3. Rządowego 
Funduszu 
Inwestycji 
Lokalnych 

Cel inwestycyjny  1 780 029,00 

4. Mazowiecki 
Instrument 
Aktywizacji 
Sołectw 2020 

Modernizacja 
oświetlenia ulicznego – 
Sołectwo Żachy-Pawły 

20.000,00 10.000,00 

5. Mazowiecki 
Instrument 
Aktywizacji 
Sołectw 2020 

Budowa oświetlenia 
ulicznego na ul. 
Jaśminowej 
Sołectwo Zawisty 
Nadbużne 

20.000,00 10.000,00 

6 Mazowiecki 
Instrument 
Aktywizacji 
Sołectw 2020 

Budowa chodnika nana 
ul. Cichej 
Sołectwo Kiełczew 

20.000,00 10.000,00 

7. Mazowiecki 
Instrument 
Aktywizacji 
Sołectw 2020 

Modernizacja 
oświetlenia ulicznego 
Sołectwo Kiełczew 

20.000,00 10.000,00 

8. Mazowiecki 
Instrument 
Aktywizacji 
Sołectw 2020 

Budowa chodnika 
Sołectwo Błędnica 

20.000,00 10.000,00 

 

Tabela 18. Złożone wnioski o dofinansowanie, których nie rozstrzygnięto w 2020 roku z RFIL 

L.p. Nazwa 
programu 

Nazwa inwestycji Wnioskowana 
wartość kosztów 
kwalifikowanych  

Wnioskowana 
kwota 
dofinansowania 

 
Rządowy 
Funduszu 
Inwestycji 
Lokalnych 

Przebudowa z 
nadbudowa oraz 
termomodernizacja 
Stacji Uzdatniania Wody 
w Małkini Górnej. 

2 387 288,17  2 000 000,00 zł  

 
Rządowy 
Funduszu 

Budowa sieci kanalizacji 
sanitarnej z przyłączami 

6 000 000,00  5 000 000,00  
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Inwestycji 
Lokalnych 

w miejscowości 
Małkinia Górna, Zawisty 
Nadbużne, Rostki 
Wielkie w gm. Małkinia 
Górna. 

 
Rządowy 
Funduszu 
Inwestycji 
Lokalnych 

Budowa sieci 
kanalizacyjnej i 
sanitarnej z przyłączami 
- ul. Brokowska w 
Małkini Górnej. 

10 961 236,50  8 000 000,00  

 

I. Wykonane w 2020 roku inwestycje wodociągowe. 
 

Tabela 19. Budowa sieci wodociągowych 

Lp Rok 
realizacji 
 

Nazwa zadania Cena brutto Liczba 
przyłącz

y 
[szt] 

Długość [m] 
Sieć 

Przyłącza 

1. 2020 Budowa sieci wodociągowej 
wraz z przyłączami w 
miejscowości Treblinka, Borowe, 
Boroczek 

1.189 997,38  
62 

Sieć – 
7314,00 

Przyłącza – 
2066,00 

2. 2020 Budowa  sieci wodociągowej 
wraz z przyłączami w 
miejscowości Małkinia Mała 
Przewóz 

167 624,68 7 Sieć – 
981,00 
Przyłącza - 
98,00 

3.  Przyłącza wodociągowe 
wykonane indywidulanie dla 
mieszkańców przez ZGKiM Sp. 
z o.o. 

 36  

Razem 1 357 622,06 105 Sieć – 8295 
Przyłącza – 
2164 

 

IV. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MAŁKINIA 
GÓRNA  OD DNIA 01.01.2019 r. DO DNIA 31.12.2019 r. 

1. Grunty 
Grunty o powierzchni                           2 504 600,00 m2 

 w tym pod drogami                       1 718 224,00 m2 

 w tym szkoły i  przedszkole            100 189,00 m2 
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2. Majątek zakładów 

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 

  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 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  
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4. Drogi gminne 
 

Tabela 20. Ciągi  pieszo-rowerowe 

Lp. Nazwa ciągu Długość [m] Nawierzchnia 
1 Ciąg rowerowy przy drodze 

wojewódzkiej Nr 627 
2960,00 kostka betonowa 

2 Ciąg Małkinia Górna- Zawisty 
Podleśne 

990,00 kostka betonowa 

3 Ciąg Zawisty Podleśne - Kańkowo 780,00 kostka betonowa 
 

Długość dróg gminnych oraz procentowy udział nawierzchni asfaltowych/utwardzonych i nie 

utwardzonych (Drogi: liczba kilometrów wyremontowanych dróg gminnych; stan dróg według 

Systemu Oceny Stanu Nawierzchni (z podziałem na poszczególne kategorie dróg publicznych 

znajdujących się na obszarze gminy); Odsetek dróg gminnych, które podniosły swój standard w 

danym roku. 

Tabela 21. Sieć dróg gminnych 

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 

11. 
260411W 

dr.wojewódzka nr 694-Glina-Glina Bielawy-Glina 
Nadbużna-gr.gminy-Zamoście 

2500 2500 
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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 

42. 
260442W 

Małkinia Górna - ul.Jana III Sobieskiego (od 
dr.powiatowej nr 2635W do dr.powiatowej nr 2653W) 

1400 1400 
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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 
gminna  Nr 260407W) 

550  
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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) 800 300 

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 

 

Działalność inwestycyjna 

Infrastruktura drogowa w gminie obejmowała na 1 stycznia 2020 r.111,47 km dróg. Na dzień 31 

grudnia 2020r. długość dróg w gminie wynosiła 111,47 km. Drogi asfaltowe stanowiły na 

początku 2020 r. 44 % wszystkich dróg, a pod koniec poprzedniego roku 45 %. Drogi utwardzone 

stanowiły w poprzednim roku, odpowiednio, 56 % na dzień 1 stycznia 2020 r. i 55 % na dzień 

31 grudnia 2020 r. Stan dróg według Systemu Oceny Stanu Nawierzchni, w podziale na 

poszczególne kategorie dróg publicznych, był następujący: 

Długość ścieżek rowerowych na dzień 1 stycznia 2020 r. wynosiła 3950, 00 m, natomiast na 31 

grudnia 2020 r. 4730 m. 

W 2020 roku wykonano nową drogę z nawierzchnią asfaltową o długości 623,50 m ulica 

Folwarczna w miejscowości Kiełczew,   

Nazwa zadania ,,Budowa drogi gminnej ul. Folwarczna w miejscowości Kiełczew” 

Wykonano przebudowę drogi o nawierzchni bitumicznej w miejscowości Poniatowo o długości 

967,00 m. 

Nazwa zadania ,,Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Poniatowo” 

Wykonano przebudowę drogi o nawierzchni bitumicznej w miejscowości Prostyń o długości 

788,00 m. 
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Nazwa zadania ,, Przebudowa drogi gminnej 260418W  w miejscowości Prostyń”. 

W gminie rozpoczęto w 2020 r. inwestycje dotyczące 

- budowę drogi gminnej ul. Folwarczna w miejscowości Kiełczew, 

- przebudowę drogi gminnej w miejscowości Poniatowo, 

- przebudowę drogi gminnej 260418W  w miejscowości Prostyń 

- budowę sieci wodociągowej w miejscowości Małkinia Mała Przewóz   

Wiązały się one z poniesieniem kosztów w wysokości 2.054.281,90 zł, przy czym finansowanie 

zewnętrzne, pochodzące ze środków Funduszu Dróg Samorządowych wyniosło 1.021.222,00 zł, 

Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych 105.000,00 zł. 

5. Wodociągi wiejskie 

SUW Małkinia Górna zaopatruje w wodę następujące miejscowości: 

 
Tabela 22. Stacje uzdatniania wody 
Lp. Miejscowość Ilość km Rok budowy Liczba 

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       794 
5. Małkinia Mała - Przewóz      3,70  1995       230 
   Razem:    32,40      -     4412 

 
SUW Kańkowo zaopatruje w wodę następujące miejscowości: 

Tabela 23.Sieć wodociągowa zaopatrująca w wodę z SUW Kańkowo 

Lp. Miejscowość Ilość km Rok budowy Liczba 
mieszkańców 

1. Kańkowo     2,80  1991      578 
2. Zawisty Podleśne     3,90  1991      272 
3. Małkinia Górna 

ul. Kościelna 
ul. Ostrowska 
ul. Brokowska 
ul. 1-go Maja 

 
 
    8,70 

  
  
1992 
1993 

       
    324 
    106 
    549 
      91 

4. Daniłówka Pierwsza     6,40  2002      236 
5. Klukowo - Glina - 

Sumiężne 
  12,40  1993 - 2009      896 

6. Błędnica     4,20  2012      376 
7. Małkinia u     1,10  2013      210 
          Razem:   39,50    -    3465 
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SUW w Rostkach Wielkich zaopatruje w wodę następujące miejscowości: 

Tabela 24.Sieć wodociągowa zaopatrująca w wodę z SUW w Rostkach Wielkich 

Lp. Miejscowość Ilość km Rok budowy Liczba 
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. 

Tabela 25. Sieć wodociągowa zaopatrująca w wodę z SUW w Złotkach 

Lp. Miejscowość Ilość km Rok budowy Liczba 
mieszkańców 

1. Boreczek 1,07  2020        22 
2. Borowe 2,14  2020        50 
3. Grądy 4,59  2019       201 
4. Poniatowo 2,92  2019       157 
5. Kiełczew 14,85  2018       687 
6. Prostyń 10,18  2017       781 
7. Treblinka 4,10  2020       205 
          Razem:         -      2103 

 
6. Zestawienie inwestycji wodociągowych zrealizowanych w latach 2015 – 2019 

 

Tabela 26. Inwestycje wodociągowe zrealizowane w latach 2015-2019 

Lp Rok 
realizacji 

Nazwa zadania Wykonawca Cena brutto Liczba 
przyłącz

y 
[szt] 

Długość 
[m] 
Sieć 

Przyłacza 
1. 19.11.2015 Budowy sieci 

wodociągowej 
wraz z 
przyłączami 
Małkinia Dolna – 
Sumiężne 
 

Przedsiębiorst
wo 
Wielobranżow
e „ZIEJA” 
Ryszard Zieja, 
ul. Fabryczna 
9, 18-400 
Łomża 

736.618,54 115 6321 

2. 28.12.2016 Budowa sieci 
wodociągowej 
wraz z 
przyłączami 
relacji Daniłowo – 
Niegowiec 

Przedsiębiorst
wo Instalacji 
Sanitarnych 
INSTAL, ul. 
Ustronna 7, 
08-300 

1 035 291,00 127 10910,75 
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 Sokołów 
Podlaski 

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 
Nadbużnych 

Zakład 
Gospodarki 
komunalnej i 
Mieszkaniowej 
Sp. z o.o. ul. 
Nurska 144, 
07-320 
Małkinia 
Górna 

51 814,50 - 318,00 

7. 31.08.2018 Budowa sieci 
wodociągowej w 
Zawistach 
Nadbużnych – 
(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. 

69 000,00 - 362,00 
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Nurska 144, 
07-320 
Małkinia 
Górna 

9 30.04.2019 Budowa sieci 
wodociągowej 
wraz z 
przyłączami w 
miejscowościach 
Orło, Niegowiec, 
Daniłowo Parcele, 
Daniłówka Druga 

MULTIKOM 
Andrzej 
Nakielski 
ul. Kolejowa 
103, 07-410 
Ostrołęka 

3 093 158,67 70 11.135,00 
3.166,00 

10. 31.01.2019 Budowa sieci 
wodociągowej 
wraz z 
przyłączami w 
miejscowościach 
Poniatowo, Grądy 

Energotel – 
Bis Joanna 
Taciak ul. 
Mickiewicza 
105, 05-320 
Mrozy 

1 476 000,00 85 7511,01 
2 099,52 

11 31.05.2019 
Wykonano 

Rozbudowy sieci 
wodociągowej 
wraz z 
przyłączami w 
miejscowości 
Rostki Wielkie 

Przedsiębiorst
wo Instalacji 
Sanitarnych 
INSTAL, ul. 
Ustronna 7, 
08-300 
Sokołów 
Podlaski 

220 735,80 7 
 

1105,00 
285,00 

12 30.06.2019 
Wykonano 

Budowa sieci 
wodociągowej i 
kanalizacji 
sanitarnej w ul. 15 
Sierpnia i ul. 11 
Listopada w 
Małkini Górnej 

Przedsiębiorst
wo Instalacji 
Sanitarnych 
INSTAL, ul. 
Ustronna 7, 
08-300 
Sokołów 
Podlaski 

618 050,40 
łącznie z 
kosztem  
kanalizacji 

3  
940,00 

 

Wykonane w 2020 roku inwestycje wodociągowe. 
 

Tabela 27. Inwestycje wodociągowe zrealizowane w 2020 roku 

Lp Rok 
realizacji 
 

Nazwa zadania Cena brutto Liczba 
przyłączy 

[szt] 

Długość 
[m] 
Sieć 

Przyłącza 
1. 2020 Budowa sieci wodociągowej 

wraz z przyłączami w 
miejscowości Treblinka, Borowe, 
Boroczek 

1.189 997,38  
62 

Sieć – 
7314,00 

Przyłącza 
– 2066,00 
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2. 2020 Budowa  sieci wodociągowej 
wraz z przyłączami w 
miejscowości Małkinia Mała 
Przewóz 

167 624,68 7 Sieć – 
981,00 
Przyłącza 
- 98,00 

 

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 

 Grądy 

 Błędnica 

 Boreczek 

 Borowe 

 Daniłówka Druga  

 Daniłowo- Parcele  

 Daniłowo  

 Klukowo 

 Treblinka  
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o łącznej długości 152,88 kmb wraz z poniesionymi nakładami finansowymi na 

nieruchomości budowlane (budynki hydroforni). 

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 2020 r. poz. 713 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. 

6. Sieć kanalizacyjna oczyszczalnia ścieków 
 

Tabela 28. Korzystający z kanalizacji sanitarnej 

Liczba osób korzystających z systemu kanalizacji w latach 2018-2020  
Rok 
2018 

Rok 
2019 

Rok 
2020 

Ilość osób 
korzystających z 

sytemu 
kanalizacji [szt.] 

4 030 4 706 4 730 

Ilość osób 
korzystających z 

sytemu 
kanalizacji do 

ilości osób 
ogółem [%] 

32,40 39,80 40,04 

Ilość ścieków oczyszczonych w latach 2018-2020 

Oczyszczalnia 
ścieków 

Rok 
2018 

Rok 
2019 

Rok 
2020 

Ilość ścieków 
dopływających 

systemem 
kanalizacyjnym 

[m3] 

245 000 210 601 225 184 

Ilość ścieków 
dowożona 
taborem 

asenizacyjnym 
[m3] 

25 000 27 000 28 222 

Łączna ilość 
ścieków 

oczyszczonych  
[m3] 

270 000 237 601 253 406 



62 

 

7. Nabycie nieruchomości do zasobu gminy w 2020 r. 

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 2020 r. dokonano nabycia na rzecz Gminy Małkinia Górna: 

 działki o numerze ewidencyjnym 20 o powierzchni 0,1900 ha położonej w obrębie 

Borowe z przeznaczeniem na cel publiczny - drogę jako darowiznę Skarbu Państwa  w 

imieniu, którego działa Starosta Ostrowski; 

 działki o numerze ewidencyjnym 243/1 o powierzchni 0,0,0074 ha położonej w obrębie 

Małkinia Dolna z przeznaczeniem na poszerzenie drogi gminnej relacji Błędnica- 

Małkinia Dolna. 

 działek o numerach ewidencyjnych: 182/1, 176/1, 198/1, 205/1, 207/1 o łącznej 

powierzchni 0,2082 ha położonych w obrębie Błędnica z przeznaczeniem na poszerzenie 

drogi gminnej relacji Błędnica – Małkinia Dolna.  

 działki o numerze ewidencyjnym 997/1 o powierzchni 0,0177 ha położonej w obrębie 

Małkinia Górna z przeznaczeniem na poszerzenie drogi gminnej ul. Piaski. 

 działki o numerze ewidencyjnym 25/55 o powierzchni 0,1068 ha położonej w obrębie 

Treblinka z przeznaczeniem na budowę drogi gminnej w miejscowości Treblinka.  

W świetle istniejącego stanu na rok 2020 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.  

 

8. Zbycie  nieruchomości z zasobu gminy w 2020 r. 

W 2020 roku Gmina Małkinia Górna  dokonała transakcji zbycia: 
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 działki o numerze ewidencyjnym 332 o powierzchni 0,1500 ha położonej  

w miejscowości Poniatowo na rzecz osoby prywatnej. 

 działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 1103/19 o powierzchni 0,6128 ha położonej 

w miejscowości Małkinia Górna, na której znajduje się oczyszczalnia ścieków, na rzecz 

ZGKiM w Małkini Górnej. 

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. 1990). 

 

9. Pozostałe formy zagospodarowania mienia komunalnego 

Tabela 29. Zagospodarowanie mienia komunalnego 

L.p. Forma 
zagospodarowania 

Powierzchnia 
gruntu 

Dochody 
wynikające z  
zawartych 
umów 

Wydatki 
(netto) 

1. Grunty gminy oddane w 
użytkowanie wieczyste 

2,3768 ha 24 963,27 - 

2. Wpływy z najmu lokali 
użytkowych 

1 973,53 m² 79 741,98 zł - 

3. Dzierżawa sprzętu 
medycznego 

 1 484,60 zł - 

4. Dzierżawa gruntów pod 
działalność gospodarczą 

1,110 ha 73 282,20 zł  -  
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5. Dzierżawa gruntów pod 
garażami 

0,0976 ha 3 906,44 zł - 

6. Dzierżawa gruntów 
rolnych 

9,2757 ha 13 616,94 zł - 

7. Dzierżawa 
nieruchomości 
gruntowych i 
budowlanych przez 
ZGKiM 

- 36 000,00 zł - 

Łącznie 232 995,43 - 

1. Grunty przejęte w 
użytkowanie wieczyste 
przez gminę 

33,2675 ha  32 141,60 zł 

2. Dzierżawa gruntów przez 
gminę 

0,8759 ha  9 748,00 zł 

 3. Najem lokali 
użytkowych 

314,80       6000,00 zł 

Łącznie  47 889,60 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 2020 r. została sporządzona w oparciu o dokumenty 

źródłowe przedstawione przez poszczególne Referaty Urzędu Gminy w Małkini Górnej.  

 

Działalność gospodarcza  
 

Zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej jest obsługa przez Gminę Małkinia 

Górna Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. W ramach tego zadania 

w Urzędzie Gminy przyjmuje się i przetwarza wnioski o wpis, wykreślenie, zawieszenie i 

wznowienie działalności gospodarczej, a także dokonuje wszelkich zmian                  i aktualizacji 

statusu działalności. W 2020 roku Urząd Gminy przetworzył łącznie 277 wnioski. 
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Zgodnie z Centralną Ewidencją i Informacją o Działalności Gospodarczej (CEIDG)               

w 2020 roku zarejestrowano w gminie 39 nowych przedsiębiorców, a wyrejestrowano 16. 

Podmioty gospodarcze funkcjonujące na terenie gminy to przede wszystkim małe                i 

średnie przedsiębiorstwa.  

Do wiodących branż w gminie zaliczyć należy: usługi ogólnobudowlane, handel                  i 

naprawy pojazdów samochodowych. 

 

V. INFORMACJA O REALIZACJI POLITYK  PROGRAMÓW I STRATEGII 
 

A. Strategia rozwoju gminy 

Podstawowym celem aktywnego zarządzania jednostką samorządu terytorialnego jest kreowanie 

jej rozwoju. Jednym z narzędzi służących do realizacji tego celu jest Strategia rozwoju danej 

jednostki samorządu terytorialnego. Strategia rozwoju gminy wskazuje kierunki jej rozwoju oraz 

jest dokumentem długofalowego planowania.  

Samorząd Gminy Małkinia Górna przyjmuje jako nadrzędna zasadę zintegrowanego i 

zrównoważonego rozwoju gminy, zapisaną w Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego, 

prowadzącą konsekwentnie do poprawy jakości życia mieszkańców i szeroko rozumianego 

rozwoju lokalnego. Takie podejście do planowania rozwoju gminy wymaga uwzględnienia w 

zamierzeniach wszystkich dziedzin: środowiska społecznego, gospodarczego i przyrodniczego, 

aby osiągnąć zrównoważony, trwały rozwój. Uchwałą nr 114/XIX/2016 Rady Gminy Małkinia 

Górna  z dnia 12stycznia 2016 roku przyjęto strategię rozwoju Gminy Małkinia Górna na lata 

2016-2022 i wyznaczono cele strategiczne. 

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,  

 Cel strategiczny III. Wysokiej jakości środowisko naturalne, ochrona wartości 

przyrodniczych i historycznych,  

 Cel strategiczny IV. Poprawa jakości życia, otwarty, kreatywny i konkurencyjny kapitał 

ludzki. 
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W pierwszej kolejności wskazano  innowacyjną gospodarkę , dlatego że jest ona motorem 

napędowym rozwoju. Drugim obszarem kluczowym jest infrastruktura i ład przestrzenny. 

Obszar ten opiera się ona na podejmowaniu systemowych działań pobudzających aktywność 

środowisk lokalnych, modernizację tkanki mieszkaniowej, współpracę na rzecz rozwoju 

społeczno-gospodarczego, a także przeciwdziałanie degradacji środowiska naturalnego. 

Kolejnym obszarem jest ochrona środowiska naturalnego oraz wartości przyrodniczych. 

Realizacja zadań w tym obszarze to podstawowy warunek do zaspokojenia potrzeb mieszkańców 

w zgodzie z naturalnym środowiskiem i jego ochroną. Czwartym obszarem  uwzględnionym w 

strategii jest poprawa jakości życia, otwarty, kreatywny i konkurencyjny kapitał ludzki, promocja 

gminy, która ma również ogromny wpływ na jej rozwój i atrakcyjność w oczach mieszkańców 

oraz odwiedzających. oraz do podniesienia poziomu  życia, na co wpływa również wiele 

pozaekonomicznych czynników, które są uwzględnione w obszarze trzecim. 

Wdrażaniem Strategii Rozwoju Gminy prowadzone jest przez pracowników Urzędu Gminy, 

którzy prowadzą bieżącą realizację projektów inwestycyjnych.  

Pracownicy Urzędu Gminy zajmują się następującymi działaniami służącymi realizacji strategii 

 przygotowanie wniosków aplikacyjnych i wszystkich niezbędnych dokumentów, załączników 

i pozwoleń,  

 kompletowanie dokumentacji technicznej projektów,  

 obsługa finansową projektów.  

 monitorowanie realizacji projektów, 

 przygotowanie sprawozdań z realizacji projektów  

Dla monitoringu Strategii Rozwoju Gminy Małkinia Górna na lata 2016-2022 i jej oceny przyjęte 

zostały mierniki realizacji Strategii Rozwoju. Monitorowanie realizacji  Strategii Rozwoju 

Gminy Małkinia Górna  prowadzone jest przez pracowników Urzędu Gminy Małkinia Górna, 

którzy na bieżąco prowadzą nadzór nad realizacją projektów i kontrolują ich wykonanie. 

Rekomendowane mierniki realizacji Strategii Rozwoju Gminy Małkinia Górna na lata 2016 – 

2022 oraz ich wykonanie. 
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Tabela 30. Rekomendowane mierniki realizacji Strategii Rozwoju Gminy Małkinia Górna w 

2020 roku. 

Nazwa miernika Wielkość 
 1. liczba podmiotów gospodarki narodowej 
zarejestrowanych w rejestrze REGON,  

39 

2. liczba gospodarstw rolnych zrzeszonych w 
grupach producenckich i kooperacyjnych,  

- 

3. liczba utworzonych miejsc pracy poza rolnictwem,  - 
4. liczba zakładów przetwórstwa rolno - 
spożywczego i rzemiosła,  

- 

5. powierzchnia terenów zarezerwowana pod 
działalność usługowo- handlową,  

168 

6. liczba wydanych publikacji informacyjnych,  - 
7. liczba zorganizowanych wydarzeń kulturalnych o 
tematyce gospodarczej,  

- 

8. ilość przeprowadzonych przedsięwzięć o 
charakterze edukacyjnym – szkoleń, warsztatów, 
konferencji, 

- 

 9. ilość obiektów prowadzących obsługę ruchu 
turystycznego, w tym gospodarstw 
agroturystycznych,  

- 

10. wartość inwestycji przeznaczonych na poprawę 
infrastruktury turystycznej,  

- 

  
Cel strategiczny II. Poprawa stanu infrastruktury oraz ładu przestrzennego gminy  
1. liczba km wyremontowanych dróg gminnych, 
powiatowych i wojewódzkich,  

Gminne 2378,5, powiatowe 
3672,31,  wojewódzkie 1546,7 
 

2. liczba km nowo wybudowanych dróg gminnych,  - 
3. liczba km nowo wybudowanych chodników,  312 
4. liczba km nowo wybudowanych ścieżek 
rowerowych,  

780 

5. długość nowo wybudowanej lub zmodernizowanej 
sieci wodociągowej i kanalizacyjnej  

3295 

6. ludność korzystająca z sieci wodociągowej, 
kanalizacyjnej i gazowej w % ludności ogółem  

Sieć wodociągowa 90%, sieć 
kanalizacyjna 20 % 

7. liczba zmodernizowanych gminnych ujęć wody,  - 
8. liczba mieszkańców, którzy skorzystali ze 
wsparcia gminy w budowie przydomowych 
oczyszczalni ścieków,  

Brak danych 

9. powierzchnia terenów inwestycyjnych,  168 
10. powierzchnia terenów pod budownictwo 
mieszkaniowe,  

1050 

11. powierzchnia terenów przeznaczonych na rozwój 
funkcji turystycznej, .  

- 

Cel strategiczny III. Wysokiej jakości środowisko naturalne, ochrona wartości 
przyrodniczych i historycznych  
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1. liczba obiektów użyteczności publicznej, w 
których przeprowadzono termomodernizację,  

1 

2. liczba odnowionych obiektów zabytkowych i 
historycznych,  

- 

3. liczba gospodarstw domowych korzystających z 
innowacyjnych technologii grzewczych,  

Brak danych 

4. liczba powstałych na terenie gminy źródeł energii 
odnawialnych,  

5 

5. powierzchnia zrekultywowanych terenów 
przyrodniczo zdegradowanych.  

Nie prowadzono rekultywacji  

Cel strategiczny IV. Poprawa jakości życia, otwarty, kreatywny i konkurencyjny kapitał 
ludzki  
 
1. liczba zarejestrowanych w PUP osób 
bezrobotnych,  

413 

2. liczba osób (rodzin) korzystających z pomocy 
społecznej,  

277 

3. średnia punktacja z testów szóstoklasistów,  - 
4. średnia punktacja z testów gimnazjalnych,  - 
5. liczba dzieci w przedszkolach,  228 
6. liczba członków klubów/sekcji sportowych,  68 
7. liczba udzielonych porad medycznych, 46773 
 8. wartość inwestycji infrastrukturalnych w zakresie 
wyposażania placówek edukacyjnych (w tym sprzętu 
technologii teleinformacyjnych),  

1 391 749,35 zł 
W tym sprzętu technologii 
teleinformacyjnych   429300,6 zł 

 
9. ilość organizacji pozarządowych zarejestrowanych 
w rejestrze REGON 
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B. Studium uwarunkowań i kierunków przestrzennego zagospodarowania gminy 

 Informacje o projekcie studium.  

W 2020 roku 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 największa ilość wniosków mieszkańców gminy 

z zastosowaniem istotnych przepisów nałożonych na dane tereny. W dniu 12 lutego 2020 r. 

zostały dostarczone przez firmę Budplan materiały z wprowadzonymi korektami do opracowania 

projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Małkinia 

Górna oraz projektu Prognozy oddziaływania na środowisko w wersji elektronicznej na płytach 
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CD. Przygotowano pisma w sprawie ponownych uzgodnień oraz odpowiednie wyjaśnienia co do 

ustaleń projektu studium i wysłano do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, który nie 

uzgodnił wcześniejszego projektu studium. W dniu 2 marca 2020 r. otrzymaliśmy postanowienie 

RDOŚ o pozytywnym uzgodnieniu projektu studium. Zgodnie z przepisami w dniu 21 kwietnia 

2020 roku, zamieszczone zostało obwieszczenie dotyczące wyłożenia studium do publicznego 

wglądu na stronie internetowej Gminy, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy, w prasie lokalnej, a 

także na tablicach ogłoszeń w sołectwach. Wysłane były również pisma do sołtysów, 

informujące, że w związku z trwającym w kraju stanem epidemii, z projektem studium można 

zapoznać się wyłącznie na stronie internetowej Urzędu Gminy.  W dniu 29 kwietnia 2020 r. 

został wyłożone do publicznego wglądu na okres do 29 maja 2020 roku: 

1) projekt studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

Małkinia Górna. 

2) Powyższy dokument zostały zamieszczone na stronie Urzędu Gminy i BIP-e. Projekt 

studium nadal jest dostępny w wersji on-line na stronie Urzędu Gminy w zakładce: Mapa 

inwestycji. 

3) W dniu 28 maja 2020 roku o godzinie 11:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy 

w Małkini Górnej odbyła się dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Małkinia Górna 

rozwiązaniami. Osoby zainteresowane mogły zapoznać się z projektem studium i uzyskać 

bezpośrednio od projektantów Firmy Budplan, informacje dotyczące rozwiązań jakie 

zostały przyjęte w projekcie studium w nawiązaniu do złożonych przez mieszkańców 

wniosków.  

4) W dniu 1 czerwca 2020 roku zostało zamieszczone ogłoszenie informujące, że uwagi do 

projektu studium należy składać na piśmie do Wójta Gminy Małkinia Górna z podaniem 

imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia 

nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 

czerwca 2020 r. w Urzędzie Gminy w Małkini Górnej, ul. Przedszkolna 1, 07-320 

Małkinia Górna lub na adres urzędu. Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi 

wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej opatrzone kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym wnoszenia uwag 

do projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

Małkinia Górna. 

5) Do dnia 29 czerwca 2020 roku przyjmowane były uwagi do projektu studium 
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uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Małkinia Górna.  

6) Po tym terminie wnioski przekazane były do firmy planistycznej i zgodnie z procedurą, 

będą podlegały analizie, w nawiązaniu do uzyskanych wcześniej uzgodnień instytucji 

uzgadniających ww. dokument.  

7) Wysłano pisma do osób składających uwagi z informacją, że projekt studium po 

naniesieniu poprawek, będzie ponownie przesłany do instytucji uzgadniających i zgodnie 

z procedurą, po uzyskanych uzgodnieniach, ustalony będzie termin kolejnego wyłożenia 

studium do publicznego wglądu. Po wprowadzeniu uwag wniesionych do projektu 

Studium i dostosowaniu dokumentu do obecnie obowiązujących przepisów, ponownie 

projekt będzie wysłany do uzgodnień. 

 
C. Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne gminy 

Na początku 2020 roku miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego objętych 

było 38,7 % powierzchni gminy, a na koniec roku 39,14%. 

Aktualnie na terenie gminy obowiązuje 14 planów miejscowych (Tab.1., Rys.1.), które 

stanowią 39,14% powierzchni gminy. 

 
Tabela 31.  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. 

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. 
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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. 

14 
Zmiana 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 
uchwalony przez Radę Gminy Małkinia Górna Uchwała Nr 200/XXVI/2020 z dnia 15 grudnia 2020 r. 

 
 
Rys. 1 Obowiązujące plany miejscowe w Gminie Małkinia Górna (oznaczenie na rys. MPZP 014 - plan 
uchwalony w 2020 roku) 
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Dnia 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).  

W dniu 15 grudnia 2020 roku podjęta została przez Radę Gminy Małkinia Górna uchwała 

Nr 200/XXVI/2020 w sprawie 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, która opublikowana jest w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia 23 grudnia 2020 roku, poz. 13235. Uchwała 

weszła w życie z dniem 7 stycznia 2021 roku. 

 

Rys. 2 Załącznik graficzny – zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
miejscowości Zawisty Podleśne gmina Małkinia Górna z 2020 roku. 

 

 



73 

D. Decyzje o warunkach zabudowy 

 

W 2020 r. wydano 69 decyzji o warunkach zabudowy, w tym 2 decyzje dotyczące zabudowy 

mieszkaniowej wielorodzinnej, 44 decyzje dotyczące zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

oraz 5 decyzji dotyczących zabudowy usługowej, w tym jedna decyzja odmowna. 

Wykres 1. 

 

 
 

Wykaz wydanych decyzji o warunkach zabudowy 
statystyka roczna – ilościowa 

 
Tabela. 32.  Wydane decyzje o warunkach zabudowy 
 
 
Rok 
 

 
2018 

 
2019 

 
2020 

 
 
Liczba 
decyzji 
 

 
55 

 
72 

 
69 

 
E. Decyzje lokalizacyjne 

 
W 2020 roku, w gminie Małkinia Górna wydano 5 decyzji lokalizacji inwestycji celu 
publicznego w tym jedna spawa zakończyła się umorzeniem postępowania. Jedna sprawa 
lokalizacyjna do końca 2020 roku nie została zakończona, była w trakcie realizacji. 
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Tabela 33. Wykaz wszczętych spraw i decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego w 2020 
roku w Gminie Małkinia Górna 
 

Lp. Znak sprawy Inwestor Rodzaj inwestycji Data 
wszczęcia 

sprawy 

Data 
wydanej 
decyzji 

1. PGP.6733.1.2020 Gmina 
Małkinia 
Górna 

Budowa sieci kanalizacji 
sanitarnej 

 
17.03.2020 

Umorzenie 
postępowania 

07.05.2020 

2. PGP.6733.2.2020 PGE 
Dystrybucja 
S.A. 

Budowa sieci 
elektroenergetycznych sN 15 
kV, nN 0,4 kV, stacji 
transformatorowych sN/nN 
15/0,4 kV oraz stanowisk 
słupowych sN 15 kV i nN 0,4 
kV 

09.04.2020 18.06.2020 

3. PGP.6733.3.2020 Gmina 
Małkinia 
Górna 

Remont i przebudowa Stacji 
Uzdatniania Wody wraz z 
budową niezbędnej 
infrastruktury technicznej i 
zagospodarowaniem 

12.05.2020 09.07.2020 

4. PGP.6733.4.2020 PGE 
Dystrybucja 
S.A. 

Budowa linii 
elektroenergetycznej sN 15 kV 
wraz ze złączem kablowym 

22.10.2020 17.11.2020 

5. PGP.6733.5.2020 Gmina 
Małkinia 
Górna 

Budowa sieci wodociągowej   30.11.2021 05.01.2021 

 
Wykres 2. 
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F. Gminny program rewitalizacji (art. 14 ustawy o rewitalizacji) 
 

Ocena aktualności i stopnia realizacji gminnego programu rewitalizacji opracowana została 

na podstawie art. 18 ust.2 pkt6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 

(t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), art. 22 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o 

rewitalizacji (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 802 z późn. zm.) Ocena zawiera omówienie 

przeprowadzonych analiz wskaźników uzyskanych na koniec 2020 roku to jest koniec 

pierwszego okresu oceny programu rewitalizacji. Rewitalizację należy rozumieć jako proces 

zmniejszenia deficytów społecznych, określonych na podstawie przeprowadzonych analiz. 

W wyniku analiz powstała diagnoza, która była podstawą wyznaczenia obszaru 

zdegradowanego.  

Program Rewitalizacji dla Gminy Małkinia Górna na lata 2016 – 2022 opracowano na 

podstawie zaleceń określonych w „Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach 

operacyjnych na lata 2014 – 2020”. Ministerstwa Rozwoju z dnia 2 sierpnia 2016 r. 

Przy sporządzaniu Programu Rewitalizacji dla Gminy Małkinia Górna na lata 2016 - 2022 

wykorzystano „Instrukcję dotyczącą przygotowania projektów rewitalizacyjnych w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 

oraz preferencji dla projektów mających na celu przywrócenia ładu przestrzennego”. 

Wyznaczono  , jako obszar zdegradowany znajdujący się w stanie kryzysowym z powodu 

koncentracji negatywnych zjawisk społecznych, w szczególności bezrobocia, ubóstwa, 

przestępczości, kapitału społecznego, a także niewystarczającego poziomu uczestnictwa w 

życiu publicznym i kulturalnym. Stan spowodowany koncentracją negatywnych zjawisk 

społecznych, współwystępujący z negatywnymi zjawiskami w co najmniej jednej z 

pozostałych sfer zidentyfikowano jako obszar zdegradowany. Obszar zdegradowany został 

podzielony na dwa podobszary zdegradowane nieposiadające ze sobą wspólnych granic: 

- podobszar rewitalizacji Małkinia Górna – obejmujący podobszar zdegradowany Małkinia 

Górna, - podobszar rewitalizacji Żachy-Pawły – obejmujący podobszar zdegradowany 

Żachy-Pawły. 

Przeprowadzona diagnoza i wyznaczone na jej podstawie  podobszary rewitalizacji 

pozwoliły określić cele rewitalizacji. Jako nadrzędny cel Programu Rewitalizacji dla Gminy 

Małkinia Górna na lata 2016-2022 określono wyprowadzenie ze stanu kryzysowego 

wyznaczony obszaru rewitalizacji. Zostały określone 4 cele szczegółowe odnoszące się do 
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zidentyfikowanych problemów opisanych w diagnozie obszaru zdegradowanego i obszaru 

rewitalizacji. Opisano główne projekty rewitalizacyjne w sposób następujący: 

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 SML-W „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 z 

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 SML-W „Małkinianka” – poprawa jakości życia 

mieszkańców obszaru rewitalizacji. 

Określona lista projektów została przedstawiona jako zestaw działań ukierunkowany na 

rozwiązanie zbadanych na etapie diagnozy problemów. Działania zostały uzgodnione i 

przewidziane do realizacji nie tylko przez Gminę, ale też przez jednostki sektora 

spółdzielczego. 

Ostatecznie sformułowano listę projektów rewitalizacyjnych zapisaną w tabeli 32 Programu 

Rewitalizacji dla Gminy Małkinia Górna na lata 2016-2022.  

W ramach programu rewitalizacji zaplanowano realizację 8 przedsięwzięć podstawowych 

oraz 5 pozostałych przedsięwzięć. Zgodnie z przyjętym programem rewitalizacji ich 

rzeczowa realizacja powinna zakończyć się w 2022 roku. 
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G. Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy 

Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy Małkinia Górna prowadzone jest na 

podstawie ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie 

gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz zgodnie z Wieloletnim Program Gospodarowania 

Mieszkaniowym Zasobem Gminy Małkinia Górna na lata 2016-2020 przyjętym w drodze 

Uchwały Nr 135/XXII/2016 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 12 maja 2016r. Program ten 

obejmuje: prognozę dotyczącą wielkości i stanu technicznego zasobu mieszkaniowego, analizę 

potrzeb mieszkaniowych, planów remontów i modernizacji wynikających ze stanu technicznego 

budynków i lokali, planowaną sprzedaż lokali, zasady polityki czynszowej; sposób i zasady 

zarządzania lokalami i budynkami wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu gminy.  

Mieszkaniowy zasób Gminy Małkinia Górna tworzą lokale znajdujące się w budynkach 

stanowiących w całości własność gminy Małkinia Górna oraz lokale mieszkalne położone w 

budynkach stanowiących współwłasność Gminy. 

W skład mieszkaniowego zasobu Gminy Małkinia Górna, według stanu na dzień 31 grudnia 

2020r. wchodzi 142 lokale mieszkalne o łącznej powierzchni użytkowej 5.120,25 m² w tym: 

- 14 lokali na najem socjalny o powierzchni użytkowej 424,70 m².  

Szczegółowa informacja o zasobie mieszkaniowym, stanie technicznym budynków, położeniu 

lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Małkinia Górna 

przedstawia tabela nr 1. 

 
Tabela nr 34. Zasób mieszkaniowy, stan techniczny budynków, położenie lokali mieszkalnych 

wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy. 
Lp. Adres Ilość 

lokali 
Powierzchnia lokali w [ m²] Stan techniczny 

1. Małkinia Górna 
ul. Biegańskiego 5 

2 46,00 dobry 

2. Małkinia Górna 
ul. Biegańskiego  3 

4 245,54 dobry 

3. Małkinia Górna 
ul. Biegańskiego 3 
/segmenty/ 

3 373,85 zadawalający 

4. Małkinia Górna 
ul. Leśna 18 

20 542,18 zadawalający 

5. Małkinia Górna 
ul. Leśna 20 

20 576,09 zadawalający 

6. Małkinia Górna 
ul. Nurska 35 

17 518,00 zadawalający 

7. Małkinia Górna 
ul. Cicha 4 

17 715,62 dobry 
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8. Małkinia Górna 
ul. Cicha 1 

3 69,07 nieodpowiedni 

9. Małkinia Górna 
ul. Kolejowa 14/2 

1 46,44 zadawalający 

     10. Małkinia Górna 
ul. Nurska 1 

2 55,40 nieodpowiedni 

     11. Małkinia Górna 
ul. Nurska 57 

1 13,64 nieodpowiedni 

12. Małkinia Górna 
ul. Nurska 25 

2 74,96 zadawalający 

13. Małkinia Górna 
ul. Nurska 126 

1 29,95 dobry 

14. Małkinia Górna 
ul. Nurska 128 

1 19,28 dobry 

     15. Małkinia Górna 
ul. Nurska 130 

1 30,38 dobry 

16. Małkinia Górna 
ul. Nurska 132 

1 34,01 dobry 

      17. Małkinia Górna 
ul. Nurska 136 

2 53,29 dobry 

18. Małkinia Górna 
ul. Nurska 140 

3 73,70 dobry 

19. Małkinia Górna ul. 
Brokowska 124 

5 193,00 dobry 

      20.                  
. 

Prostyń 33 5 243,90 dobry 

21. Prostyń 86 3 168,05 dobry 
22. Rostki Wielkie 68 6 206,00 zadawalający 

23. Orło 19A 10 308,90 zadawalający 

     24. Orło 19 4 115,80 zadawalający 

      25. Orło 11 
Szkoła Podstawowa 

2 108,20 dobry 

26. Kiełczew 
Szkoła Podstawowa 

1 67,00 dobry 

27. Małkinia Górna ul. 
Ostrowska 58 
Szkoła Podstawowa 

5 192,00 dobry 

Razem: 142 5.120,25  

 

Lokale tworzące mieszkaniowy zasób Gminy mieszczą się w budynkach, które 

wybudowane były kilkadziesiąt lat temu, a stan techniczny tych budynków jest zróżnicowany i 

zależy od wieku budynku, ich konstrukcji oraz wyposażenia w instalacje wodnokanalizacyjne. 
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Przydział mieszkań z mieszkaniowego zasobu gminy Małkinia Górna odbywał się 

zgodnie z zasadami określonymi w Uchwałach Rady Gminy: 

1) Uchwała Nr 333/LII/2018 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 10 września 2018r. w 

sprawie zasad wynajmowania wynajmowania lokali wchodzących w skład 

mieszkaniowego zasobu Gminy Małkinia Górna, 

2)  Uchwała Nr 15/III/2018 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 13 grudnia 2018r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład 

mieszkaniowego zasobu Gminy Małkinia Górna. 

 

H. Zasady polityki czynszowej 

 Zasady polityki czynszowej zostały zawarte w Wieloletnim Program Gospodarowania 

Mieszkaniowym Zasobem Gminy Małkinia Górna na lata 2016-2020 przyjętym w drodze 

Uchwały Nr 135/XXII/2016 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 12 maja 2016r. 

 Polityce czynszowej prowadzonej przez gminę winna towarzyszyć następująca zasada: 

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. 

 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.  

 Podwyższanie czynszu albo innych opłat za używanie lokalu, z wyjątkiem opłat 

niezależnych od właściciela, może być dokonywane raz w roku, nie częściej niż co  

6 miesięcy. 

 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.  

Dodatki mieszkaniowe 

W 2020 roku wypłacono dodatki mieszkaniowe na łączną kwotę 95 616,71 zł., których 

beneficjentem było 35 osób. Podstawą ich naliczenia była ustawa z dnia 21 czerwca 2001 roku 

o dodatkach mieszkaniowych (t,j. Dz..U. z 2019 poz. 2133 z późn. zm.).  
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Warunki przyznania dodatku mieszkaniowego 

Dodatek przysługuje osobom, jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa 

domowego uzyskany w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o 

przyznanie dodatku nie przekracza: 

 175% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym; 

 125% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym, obowiązującej w dniu złożenia 

wniosku. 

Jeżeli dochód jest nieco wyższy, nie zamyka to możliwości otrzymania dodatku – jeśli bowiem 

kwota nadwyżki nie przekracza wysokości dodatku mieszkaniowego, należny dodatek 

mieszkaniowy obniża się o tę kwotę. 

Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po 

odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, 

określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że zostały już zaliczone 

do kosztów uzyskania przychodu. 

Do dochodu nie wlicza się:  

 świadczeń pomocy materialnej dla uczniów 

 dodatków dla sierot zupełnych 

 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka 

 dodatku z tytułu urodzenia dziecka 

 pomocy w zakresie dożywiania 

 zasiłków pielęgnacyjnych 

 okresowych zasiłków z pomocy społecznej 

 jednorazowych świadczeń pieniężnych i w naturze z pomocy społecznej 

 dodatku mieszkaniowego 

 zapomogi pieniężnej, o której mowa w przepisach o zapomodze pieniężnej dla niektórych 

emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek 

przedemerytalny w 2007 r. 

 świadczenia pieniężnego i pomocy pieniężnej, o których mowa w przepisach ustawy z 

dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach 

represjonowanych z powodów politycznych (Dz.U. z 2020, poz. 319 z późn.zm.) 
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 świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o 

pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2019r. poz. 2407) 

 dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o 

wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2016 r. poz. 575 z późn. zm. 

Dochód z prowadzenia gospodarstwa rolnego ustala się na podstawie powierzchni gruntów w 

hektarach przeliczeniowych i przeciętnego dochodu z 1 hektara przeliczeniowego, ostatnio 

ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, na podstawie art. 18 ustawy z dnia 

15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431, z późn. zm.). 

Przy wydawaniu decyzji o przyznaniu dodatku mieszkaniowego uwzględnia się kwotę najniższej 

emerytury obowiązującą w dniu złożenia wniosku, ogłoszoną przez Prezesa Zakładu 

Ubezpieczeń Społecznych w “Monitorze Polskim” na podstawie przepisów ustawy o 

emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2021 poz. 291 z późn. 

zm.).  warunkiem, który należy spełnić jest powierzchnia użytkowa zajmowanego lokalu. 

Normatywna (określona w ustawie) powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego lub budynku 

mieszkalnego w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego wynosi: 

 35 m2 — dla 1 osoby, 

 40 m2 — dla 2 osób, 

 45 m2 — dla 3 osób, 

 55 m2 — dla 4 osób, 

 65 m2 — dla 5 osób, 

 70 m2 — dla 6 osób. 

Kwota najniższego dodatku wynosiła 43,57 zł., zaś kwota najwyższego dodatku 

mieszkaniowego wynosiła  554,44 zł. 

 

I. Informacja o stanie lokali użytkowych/budynków przekazanych w użytkowanie w 

formie użyczenia bądź nieużytkowanych stanowiących mienie Gminy Małkinia 

Górna na dzień 31 grudnia 2020 roku 

Nie przekazywano w użytkowanie w formie użyczenia budynków oraz lokali 

użytkowych. 
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J. Informacja o stanie gruntów przekazanych w dzierżawę, stanowiących mienie 
Gminy Małkinia Górna na dzień 31.12.2020 roku 

1. Grunty przekazane w dzierżawę o powierzchni 1,2076 ha w tym: 

a)  na cele usługowo – handlowe – miesięczny dochód brutto 6 106,85 zł 

- pod działalność gospodarczą – 1,110 ha 

- pod garażami – 0,0976 ha  

2. Grunty przekazane w dzierżawę pod uprawy polowe 9,2757 ha, roczny dochód 13 616,94 

zł.  

Informacja o użyczeniu gruntów od innych podmiotów: 

1. 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.  

2. Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko- Własnościowa „Małkinianka”  

- obręb Małkinia Górna, działki: 1862/2, 1862/3, 1862/4, 1862/5, 1862/6 o łącznej 

powierzchni 1 425 m2, umowa obowiązuje do dnia 14.07.2029 r. 

3. Ochotnicza Straż Pożarna w Zawistach Podleśnych; 

- obręb Zawisty Podleśne, część działki nr 500/4 obejmująca powierzchnię 377 m2 

umowa obowiązuje do 31.10.2026 roku. 

4. Osoba fizyczna zam. Zawisty Podleśne ; 

- obręb Zawisty Podleśne, działka nr 501/2 obejmująca powierzchnię  300 m2 ; umowa 

obowiązuje do 17.11.2031 r.; 

5. Ochotnicza Straż Pożarna w Małkini Górnej; 

- obręb Małkinia Górna, działka nr 153/1 obejmująca powierzchnię 5 269 m2 , umowa 

obowiązuje do 04.04.2024 roku; 

6. Ochotnicza Straż Pożarna w Glinie; 

- obręb Glina, działka nr 148/2 obejmująca powierzchnię 300 m2 ; umowa obowiązuje 

do 11.03.2028 r.  

7. Ochotnicza Straż Pożarna w Błędnicy; 

- obręb Błędnica, działka nr 286 obejmująca powierzchnię 1 900 m2 ;umowa obowiązuje 

do 27.09.2026 r.  

8. Ochotnicza Straż Pożarna w Kańkowie; 

- obręb Kańkowo, działka nr 1219 obejmująca powierzchnię 6 900 m2 umowa 

obowiązuje do 23.08.2026 r. 

9. Ochotnicza Straż Pożarna w Prostyni;  
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- obręb Prostyń, działka nr 238 obejmująca powierzchnię 1 200 m2  umowa obowiązuje 

do 07.07.2026 r.  

10. Ochotnicza Straż Pożarna w Treblince; 

- obręb Treblinka, działka nr 25/15 obejmująca powierzchnię 2 100 m2;umowa 

obowiązuje do 31.07.2027 r. 

11. 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. 

12. Parafia Rzymsko – Katolicka pw. Nawrócenia św. Pawła Apostoła w Małkini Górnej; 

- obręb Małkinia Górna, działka nr 2713 obejmująca powierzchnię 0,2772 ha, umowa 

obowiązuje do 31.07.2031r. 

13. Parafia Rzymsko – Katolicka pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Małkini Górnej; 

- obręb Małkinia Górna ul. Kościelna, działka nr 754/2 obejmująca powierzchnię     1630 

m2, umowa obowiązuje do 24.04.2031 r.  

14. Parafia Rzymsko – Katolicka pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Małkini Górnej; 

- obręb Małkinia Górna ul. Kościelna, działka nr 754/4 obejmująca powierzchnię   1488 

m2, umowa obowiązuje 31.01.2024 r.  

15. 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. 

16. 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. 

17. Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko- Własnościowa „Małkinianka”  

- obręb Małkinia Górna, działki: 1877/5, 1862/2, 1862/3, 1862/4, 1862/5, 1877/3, 1877/4 

o łącznej powierzchni 158 m2, umowa obowiązuje do 30.06.2026 r.  

18. Osoba fizyczna 

- obręb Daniłowo – Parcele, cz. działki nr 17 obejmująca powierzchnię 20 m 2; umowa 

zawarta na czas nieokreślony 

19. Osoba fizyczna  

- obręb Żachy-Pawły, cz. działki nr 150/1obemująca powierzchnię 1600 m2, umowa 

zawarta do 22.09.2029 r.  

20. Osoba fizyczna  
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- obręb Daniłowo – Parcele, cz. działki 1/3 obejmująca powierzchnię 1 600 m2 ; umowa 

obowiązuje do 30.11.2026r.  

21. Spółka dla Zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej wsi Zawisty Nadbużne; 

- obręb Zawisty Nadbużne, cz. działki 292 obejmująca powierzchnię 1000 m2 ; umowa 

obowiązuje do 31.05.2025r.  

 

Informacja o użyczeniu gruntów innym podmiotom: 

1. działka nr 1219, obręb Kańkowo obejmująca powierzchnię 6 900 m2, umowa obowiązuje 

do 31.12.2021 .  

2. część działki nr 968, obręb Rostki Wielkie obejmująca powierzchnię 16500 m2 umowa 

obowiązuje do 08.10.2021 r.  

3. działka nr 1874, obręb Kiełczew obejmująca powierzchnię 600 m2 umowa obowiązuje 

do 14.07.2021 r.  

4. Parafia Rzymsko – Katolicka pw. Trójcy Przenajświętszej i Św. Anny w Prostyni  

- obręb Prostyń, działka nr 679 obejmująca powierzchnię 20 m2; umowa została zawarta 

na czas nieokreślony. 

 

Informacja o wydzierżawionych gruntach z przeznaczeniem pod działalność gospodarczą 

Tabela nr 35.  Wydzierżawione grunty z przeznaczeniem pod działalność gospodarczą 

L.p. Nazwisko i imię 
dzierżawcy 

Powierzchnia 
w m² 

Nr działki Okres 
dzierżawy 

1 
 

Osoba fizyczna 114 801/20 01.10.1999r 
nieokreślony 

2 
 

Osoba prawna 400 
4600 

1351/16 
 

1348/6 

06.04.2012r 
31.12.2024r 
01.02.2012r 
31.12.2024r 

3 Osoba fizyczna 25 810/57 01.01.2019r 
31.12.2021r 
był wykaz 

4 Osoba prawna 0,26 1506/20 
(obręb 

Kańkowo) 

10.12.2015r 
czas 

nieokreślony 
5 Osoba prawna 2,144 1103/14; 

1103/15 
06.11.2015r 

umowa  
udostępnienia 12,65 1860/2; 

801/20 
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20,845 1102/11 
13,09 1103/19 

1 2827 
6 Osoba prawna 5000 

 
1079,1078, 

712 
01.08.2015r 

(10 lat) 
 

7 Osoba prawna 
 

556 
 

102/7 01.07.2019 
30.06.2022 

 
8 Osoba prawna 2400m2 

371m2 – pow. 
użyt. 

679 01.09.2018r 
31.08.2028r 

 

 
K. Program ochrony środowiska ( art. 17 Poś) 

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Małkinia Górna do roku 2020 został uchwalony 

uchwałą nr 218/XXXVII/2017 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 5 czerwca 2017 r. Program 

jest podstawowym dokumentem koordynującym działania na rzecz ochrony środowiska na 

terenie gminy. Program  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, 

 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. 
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Zadania wynikające z Programu Ochrony Środowiska dzielą się na dwie części:  

 zadania własne gminy tzn. te przedsięwzięcia, które będą finansowane w całości lub 

częściowo ze środków będących w dyspozycji gminy. Obejmują one zarówno zadania o 

charakterze organizacyjno-prawnym jak i inwestycyjnym.  

 zadania koordynowane, tzn. finansowane ze środków przedsiębiorstw oraz ze środków 

zewnętrznych, będących w dyspozycji organów i instytucji szczebla powiatowego, 

wojewódzkiego i centralnego, bądź instytucji działających na terenie gminy, ale podległych 

bezpośrednio organom powiatowym, wojewódzkim bądź centralnym.  

W celu polepszenia warunków środowiskowych, w których żyją mieszkańcy gmina podjęła 

następujące działania: 

1) Na bieżąco realizowane jest zadanie z zakresu: „Usuwanie azbestu z terenu gminy 

Małkinia Górna”, w ramach którego pozyskiwane są środki z WFOŚiGW oraz NFOŚiGW na 

demontaż pokryć dachowych i innych elementów budowlanych wykonanych z wyrobów 

zawierających azbest (eternitu) oraz odbiór zdemontowanych elementów z azbestu.  

2) W ramach porozumienia zawartego z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej w Warszawie dotyczącego wspólnej realizacji Programu „Czyste Powietrze” 

na terenie gminy, wyznaczony pracownik realizował czynności wskazane w porozumieniu tj. 

działania doradcze, pomoc w wypełnianiu i wysłaniu wniosków o dofinansowanie itp. W 2018 

roku na terenie gminy nie istniało żadne legalnie działające wysypisko odpadów komunalnych. 

W ciągu 2020 r. zlikwidowano 4 dzikie wysypiska, które znajdowały się w miejscowości 

Borowe, Zawisty Podleśne, Rostki Wielkie-Kępina i Małkinia Górna. W 2020 roku nie 

stwierdzono pożaru wysypiska. W 2019 roku na 1 mieszkańca/mieszkankę zamieszkującego 

Gminę przypadało 72 kg selektywnie zebranych odpadów komunalnych oraz 197 kg 

zmieszanych odpadów komunalnych, zaś za w 2020 roku ilość odpadów komunalnych 

przedstawiała się następująco: 114 kg selektywnie zebranych odpadów komunalnych oraz 249 

kg zmieszanych odpadów komunalnych  na 1 mieszkańca/mieszkankę zamieszkującego Gminę. 

Na terenie Gminy Małkinia Górna brak jest dużych zakładów przemysłowych, które stwarzałyby 

nadzwyczajne zagrożenie dla środowiska, albo też zakładów, których awaria w pracy byłaby 

powodem katastrofy ekologicznej. Zagrożenie dla środowiska, rozumiane, jako uciążliwe lub 

oddziaływanie w skali mniejszej / lokalnej /, wywierające wpływ na środowisko, stanowią: 

1. Rockwool Polska Sp.  z o.o. ul. Kwiatowa 14, 66-131 Cigacice, Zakład w Małkini Górnej 

ul. Jana III Sobieskiego 6, 
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2. Ajinomoto Poland Sp. z o.o. ul. Klimczaka 1, 02-797 Warszawa, Zakład Produkcyjny: 

ul. Jana III Sobieskiego 6, 07-320 Małkinia Górna, 

3. B.D. Art. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. 05-200 Wołomin ul. 

Partyzantów 50, Zakład Produkcyjny ul. Jana III Sobieskiego  6a, 

4. Prospreco Polska Sp. z o.o. ul. Starosty Kosa 4, 07-410 Ostrołęka, Zakład Produkcyjny 

Zawisty Podleśne, 

5. Hurt Detal Rolek Recykling ul. Nurska 65, 07-320 Małkinia Górna 

 
L. Strategia integracji i rozwiązywania problemów społecznych (art. 16a i 17 ups) 

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii 

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii 

na rok 2020 został przyjęty do realizacji Uchwałą Nr 141/XVIII/2020 Rady Gminy Małkinia 

Górna z dnia 8 stycznia 2020 r. 

Zadania ujęte w programie były realizowane pod nadzorem Wójta Gminy przez pełnomocnika 

do spraw profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, 

członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz osoby i 

organizacje, którym powierzono wykonywanie działań w tym zakresie.  W ramach programu 

funkcjonuje Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, która realizuje 

określone ustawowe zadania gminy w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych, do których należy: 

- inicjowanie działań w zakresie realizacji zadań własnych gminy związanych z profilaktyką 

i rozwiązywaniem problemów alkoholowych, 

- podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby 

uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego, 

- opiniowanie wydawania zezwoleń na sprzedaż lub podawanie napojów alkoholowych 

pod względem zgodności lokalizacji punktów sprzedaży z uchwałami rady gminy, 

- kontrola przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż lub podawanie 

napojów alkoholowych. 

W 2020 roku wpływy z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły 197 114,88 

zł. Wydatki związane z realizacją zadań w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i 
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Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomani w tym okresie wyniosły 161 108,43 zł, 

w tym na realizację zadań z: 

 profilaktyki alkoholowej 153 738,43 zł; 

 profilaktyki narkotykowej   7 370,00 zł. 

W punkcie informacyjno – konsultacyjnym prowadzone były konsultacje i porady dla 

osób uzależnionych i ich rodzin. Konsultacje prowadzone przez członka GKRPA w każdy 

czwartek od 12: 00 – 14: 00 oraz rozmowy motywujące z osobami zaproszonymi w godzinach 

14.00 – 16.00. Z pomocy osób pracujących w puncie korzystały osoby uzależnione oraz 

członkowie ich rodzin. Osoby pracujące w punkcie udzieliły 85 porad.  W 2020r. Gminna 

Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych odbyła 12  posiedzeń.   Rozpatrzyła 10 

wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydała stosowne 

postanowienia.  Do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

wpłynęło w 2020 r. 22 wnioski o rozpatrzenie i ewentualne skierowanie osób na leczenie 

odwykowe dotyczyły, w tym: 

 11 od członków rodziny, 

 9 z Zespołu Interdyscyplinarnego, 

 1 z Komisariatu Policji w Małkini Górnej, 

 1 od kuratora sądowego. 

Kontynuowano postępowanie w stosunku do 10 osób zgłoszonych do komisji w roku 2019. 

Podkomisja do spraw prowadzenia rozmów z osobami nadużywającymi alkoholu odbyła 

16 posiedzeń. Na rozmowę zaproszono 32 osoby. Po zebraniu dokumentacji postanowiono 

skierować 9 wniosków do Sądu Rejonowego o zobowiązanie do podjęcia leczenia odwykowego 

oraz na badanie przez biegłych, w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu. 

Zawieszono 9 postępowań, 14 jest w trakcie realizacji. Prowadzono w 2020r. zajęcia opiekuńczo 

– wychowawcze prowadzone w Szkole Podstawowej nr 2 przy ul. Leśnej w Małkini Górnej, 

zwane „ŚWIETLICĄ 2016”. Była to forma formą wychowania pozalekcyjnego przeznaczona 

dla dzieci z rodzin zagrożonych problemem alkoholowym, z rodzin niepełnych, wielodzietnych, 

dzieci wychowawczo zaniedbanych, a także uczniów dojeżdżających i z rodzin prawidłowo 

funkcjonujących.  W ramach działań profilaktycznych podejmowano następujące zadania: 

1) 28.01.2020r. zajęcia profilaktyczne „Bezpieczny wypoczynek bez alkoholu i używek’ 

promujące zdrowy styl życia oraz spędzanie czasu wolnego w czasie ferii zimowych dla uczniów 

w Szkole Podstawowej w Kiełczewie . 
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2)  07.02.2020r.  koncert z autorskim  programem o charakterze profilaktyki uzależnień pt. 

„Nałogi droga donikąd” przeznaczony dla mieszkańców gminy. Miejsce realizacji Szkoła 

Podstawowa nr 2 ul. Leśna 15. 

3) 29.06.2020r. Gmina Małkinia Górna włączyła się w ogólnopolską kampanię edukacyjno - 

informacyjną „Zachowaj trzeźwy umysł” której celem było uświadomienie uczniom zagrożeń  

okresu dorastania. W ramach kampanii uczniowie wzięli udział w 4 konkursach, nauczyciele 

otrzymali karty pracy i scenariusze do wykorzystania podczas zajęć. Szkoły otrzymały materiały 

informacyjne w formie papierowej i elektronicznej. Dwóch nauczycieli wzięło udział w kursie 

pn. „ Cyberuzależnienie i cyberprzemoc. Bezpieczni w sieci. Jak unikać zagrożeń i dobrze 

korzystać z internetu”.  

4) W dniach 14, 15, 17 i 18.12.2020r. zorganizowane zostały warsztaty profilaktyczne ON LINE 

dla uczniów klas 7 i 8  w Szkole Podstawowej w Orle,  Szkole Podstawowej Kiełczewie, Szkole 

Podstawowej nr 1, Szkole Podstawowej nr 2, Szkole Podstawowej w Glinie oraz w Szkole 

Podstawowej w Prostyni. Tematyka warsztatów; „Gdy jestem wolny mam przewagę, a 

ciekawość nie zawsze się opłaca”. 

5) W terminie od 03 do 07 sierpnia zorganizowane zostały po raz czwarty półkolonie letnie dla 

18 dzieci w wieku 6 - 15 lat. W budynku Szkoły Podstawowej przy ul. Ostrowskiej 58, dzieci 

aktywnie spędziły czas rozwijając swoje zainteresowania, uzdolnienia i kompetencje społeczne. 

Rekrutacja uczestników do wypoczynku odbyła się na podstawie zgłoszeń dokonanych przez 

OPS , GKRPA, dyrekcję szkół z terenu Gminy Małkinia Górna oraz rodziców. W ramach 

półkolonii dzieci miały zapewnione wyżywienie oraz wiele różnorodnych zajęć pozwalających 

odkryć ich talenty m.in.: zajęcia: integracyjne, edukacyjne, profilaktyczne, ruchowo – rytmiczne, 

sportowe, gry i zabawy zręcznościowe. 

6) W ramach przeprowadzonej akcji profilaktycznej odbył się konkurs na prace plastyczne i 

literackie pod hasłem: „Żyję zdrowo - bo nie ulegam nałogom”. Celem konkursu była m.in.: 

promocja zdrowego stylu życia, trzeźwości i abstynencji poprzez upowszechnianie wzorów 

i postaw prozdrowotnych, rozbudzenie kreatywności dzieci i młodzieży, uświadomienie 

im zagrożenia związanego ze spożywaniem alkoholu oraz innych substancji psychoaktywnych. 

W konkursie udział wzięli uczniowie ze szkół podstawowych oraz przedszkolaki z terenu Gminy 

Małkinia Górna. W ramach konkursu w szkołach podstawowych i przedszkolu przeprowadzone 

zostały pogadanki,  warsztaty, projekcje filmów profilaktycznych. Uczniowie wykonali wiele 
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prac plastycznych i literackich o tematyce nawiązującej do hasła przewodniego. Wszyscy 

uczestnicy otrzymali nagrody za udział.  

W rozwiązywaniu problemów alkoholowych utrzymywano ścisłą współpracę z GKRPA, 

kuratorami, pracownikami OPS, Zespołem Interdyscyplinarnym, Komisariatem Policji w 

Małkini Górnej, prokuraturą, Gminno – Miejskim Stowarzyszeniem Rodzin Abstynenckich 

„Rodzina”, Grupą AA w Małkini Górnej, Klubem Abstynenta „TANTAL”. Współpracowano z 

dzielnicowymi z Komisariatu Policji w Małkini Górnej w zakresie wymiany informacji 

dotyczących podejmowanych interwencji w zakresie naruszania przepisów związanych z 

naruszaniem przepisów w związku ze sprzedażą napojów alkoholowych. Dnia 30.06.2020r. 

członkowie GKRPA skontrolowali jeden punkt sprzedaży napojów alkoholowych. Dnia 24-

25.08.2020r. przeprowadzono szkolenie terenowe sprzedawców w 28 punktach sprzedaży 

napojów alkoholowych w Gminie Małkinia Górna. Obejmowało ono dwa etapy: 

etap 1 - audyt tajemniczego klienta , 

etap 2 – szkolenie sprzedawcy w punkcie, przekazanie materiałów informacyjnych. 

Po szkoleniu opracowany został raport dotyczący weryfikacji wieku osób kupujących alkohol. 

M. Współpraca z organizacjami pozarządowymi w Gminie Małkinia Górna 

Podstawę do realizacji współpracy z organizacjami pozarządowymi stanowiła  uchwała nr 

122/XIV/2019 Rady Gminy w Małkini Górnej z dnia 29 października 2019r.  

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 

roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2020”. 

Program zawierał cele, zasady oraz formy współpracy Gminy Małkinia Górna z 

organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami. Program realizowany 

był z poszanowaniem zasad pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, 

uczciwej konkurencji i jawności, które to zasady wpisane zostały do rocznego programu 

współpracy.  

Zaplanowana na 2020 rok pula środków na wspieranie realizacji zadań publicznych wynosiła 

40 000 zł, z czego:  

– 5 000 zł na zadania z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek 

dzieci i młodzieży,  

– 5 000 zł na zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia, 

– 3 000 zł na zadania z zakresu działań na rzecz osób niepełnosprawnych,  
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– 2 000 zł na zadania z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa 

przyrodniczego, 

– 5 000 zł na zadania z zakresu wspierania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa 

narodowego, 

–  5 000 zł na zadania z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym,  

–  5 000 zł na zadania z zakresu wsparcia i upowszechniania kultury fizycznej, 

–  5 000 zł  zadania z zakresu pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej 

sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób 

–  5 000 zł  zadania z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności 

lokalnych. 

Ogłaszane były trzy otwarte konkursy ofert:  

1) 1/2020 na realizację zadań publicznych w Gminie Małkinia Górna został ogłoszony 09 

lipca 2020 r. 

 Na konkurs nie zgłoszono żadnej oferty, w związku z tym konkurs został unieważniony. 

2) 2/2020 konkurs na realizację zadań publicznych w 2020r. ogłoszony został 10 lipca 2020r. 

W wyniku ogłoszenia otwartego konkursu ofert, nie wpłynęła żadna oferta w związku z tym 

konkurs został unieważniony. 

3) 3/2020 otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2020r. ogłoszony 14 

września 2020 r. Na konkurs wpłynęła jedna oferta, która jednak nie spełniła wymagań 

formalnych, dlatego został unieważniony. Dnia 12 października 2020r. Stowarzyszenie 

„Małkiński Krąg” złożyło ofertę na realizacje zadania publicznego na podstawie art. 19a ustawy  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pn. „W kręgu kultury”. Umowa na 

realizacje w/w zadania została podpisana 23.10.2020r. Stowarzyszenie otrzymało dotację w 

wysokości 5000 zł. W ramach realizacji zadania przeprowadzono 8 warsztatów robienia stroików 

i ozdób świątecznych oraz zorganizowano konkurs na „Najlepszą potrawę wigilijną”. 

Opracowano również i wydano broszurę kulinarną zawierającą informacje o konkursie.   

Program Rozwoju i Promocji Wolontariatu w Gminie Małkinia Górna. 

 Adresatami programu byli wolontariusze, którzy pracowali we wszystkich obszarach życia 

społecznego a w szczególności w zakresie pomocy społecznej, kultury, edukacji i sportu. 

Celem głównym programu było krzewienie i promocja idei wolontariatu na terenie Gminy 

Małkinia Górna poprzez aktywizację społeczności lokalnej w różnym wieku. 
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Cele szczegółowe to: 

1. Wzrost aktywności społecznej wśród osób zaangażowanych w wolontariat. 

2. Zwiększenie liczby wolontariuszy pomagających mieszkańcom. 

3. Zwiększenie zainteresowania wolontariuszy potrzebami lokalnej społeczności 

znajdującej się̨ w trudnej sytuacji społecznej.  

4. Kształtowanie postaw otwartości i wrażliwości na potrzeby środowiska lokalnego. 

5. Podnoszenie poziomu wiedzy na temat wolontariatu. 

6. Podniesienie jakości i zwiększanie zakresu usług świadczonych przez wolontariuszy 

działających na terenie Gminy Małkinia Górna.  

W 2017 roku na bazie Programu Rozwoju i Promocji Wolontariatu w Gminie Małkinia Górna 

powstało Centrum Wolontariatu, które działa przy Urzędzie Gminy w Małkini Górnej. Opiekę 

nad Centrum sprawuje koordynator, który został wyznaczony przez Wójta Gminy. 

27 października 2020r. w Urzędzie Gminy odbyło się spotkanie, podczas którego Wójt Gminy 

Pani Bożena Kordek wręczyła dwie statuetki laureatom siódmej edycji konkursu „Małkińskie 

serca wolontariatu”. Nagrody przyznano za propagowanie idei wolontariatu, podejmowanie 

inicjatyw społecznych oraz dostrzeganie potrzeby niesienia pomocy innym ludziom. 

28 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy  

W niedzielę 12-stego stycznia 2020 roku po raz 28 odbyła się akcja Wielkiej Orkiestry 

Świątecznej Pomocy. W Małkini Górnej zorganizowano również bieg pn. „Policz się z 

cukrzycą”.  

Wolontariusze w klubie „ Senior+” 

15 wolontariuszy z Małkińskiego Centrum Wolontariatu pomagało osobom starszym w klubie 

„Senior+” przy ul. Biegańskiego 3.  Prowadzili zajęcia z języka angielskiego, niemieckiego, 

obsługi komputera oraz gry w szachy.  

Akcja „Szycie maseczek dla mieszkańców” 

W odpowiedzi na apel Wójta Gminy Małkinia Górna, w okresie wiosennej fazy pandemii 

wolontariusze szyli z pozyskanych tkanin maseczki ochronne dla mieszkańców (około 3000 

sztuk) oraz przychodni POZ. Centrum Wolontariatu działające przy UG wyraziło gotowość 

koordynowania wolontariuszy w niesieniu pomocy osobom starszym, pozostającym na 
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kwarantannie poprzez robienie zakupów oraz realizacji niezbędnych życiowo zadań. 

Opublikowano ogłoszenia na stronie internetowej UG i Facebooku w dniach: 19.03.20r., 

06.04.20r., 21.10.20r., 22.10.20r. „List do św. Mikołaja” to świąteczny projekt, którego 

założeniem było obdarowanie dzieci uczestniczących w zajęciach opiekuńczo-

wychowawczych  „ŚWIETLICA 2016” paczkami świątecznymi. Paczki zostały przygotowane z 

produktów przekazanych przez sponsorów. Świąteczna Paczka 2020 Po raz szósty w gminie 

Małkinia Górna zorganizowano akcję „Świąteczna Paczka”. 

Dla przedszkolaków oraz uczniów z placówek oświatowych gminy Małkinia Górna 

przygotowano 1280 paczek ze słodkimi upominkami. Akcję koordynował Urząd Gminy, który 

także zaangażował w ten projekt środki własne. Realizacja projektu była możliwa dzięki wsparciu 

finansowemu Sponsorów. Spotkanie w z wolontariuszami 25 czerwca 2020r. odbyło się 

spotkanie koordynatora oraz Wójta Gminy z wolontariuszami, które miały charakter 

podsumowujący pracę. Wolontariusze otrzymali dyplomy za zaangażowanie i bezinteresowną 

pracę na rzecz innych.  

 

N. Wskaźniki realizacji zadań publicznych 
 
Tabela. 36.Wskażniki realizacji zadań publicznych przez wolontariat 

Lp. Wskaźnik   Ilość/Liczba 

 
 

Liczba ogłoszonych otwartych konkursów ofert – w 2020 roku 3 
w tym zadań 

12 

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 

1.  Liczba ofert złożonych w otwartych konkursach ofert w 2020 roku – ogółem 1 

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 
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2.  Liczba zawartych umów na realizację zadania publicznego w 2020 roku 
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 
1 
3 
4 
6 
1 

3.  Liczba umów zawartych w 2020 roku:  1 

‐ w formie wsparcia  1 

‐ w formie powierzenia 0 

4.  Liczba beneficjentów zrealizowanych zadań  15 

5.  Liczba organizacji podejmujących po raz pierwszy zadania publiczne w oparciu o 
dotacje 

0 

6.  Liczba organizacji korzystających z dotacji 1 

7.  Liczba zrealizowanych umów w ciągu roku budżetowego, na które udzielono dotacji 1 

8.  Wysokość wykorzystanej dotacji w poszczególnych obszarach zadaniowych w zakresie: 4066,31 

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, 4066,31 

f) działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym,  
 

0,00 

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 

10.  Wysokość własnego wkładu finansowego organizacji w realizację zadań publicznych w 
zakresie: 

1307,54 

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, 1307,54 

f) działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym,  
 

0,00 

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 

11.  Wysokość własnego wkładu niefinansowego organizacji w realizację zadań publicznych 
w zakresie: 

0 
0,00 
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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 

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 

 

Gmina Małkinia Górna realizowała 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. 

05.03.2020r. pn. „FIO-Mazowsze Lokalnie”.  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.; 

— 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; 
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— włączanie jednostek organizacyjnych gminy w realizację projektów różnych organizacji 

pozarządowych; 

— pomoc organizacjom w przygotowywaniu wniosków o dotacje i innych dokumentów; 

— udostępnianie pomieszczeń gminnych; 

— 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. 

Podejmowane działania przez Gminę Małkinia Górna w zakresie współpracy z 

organizacjami pozarządowymi miały na celu wzmocnienie rozwoju społeczeństwa 

obywatelskiego, poprzez budowanie i umacnianie partnerstwa pomiędzy Gminą a organizacjami. 

W roku 2020 ze względu na pandemię współpraca z organizacjami pozarządowymi była 

utrudniona ponieważ wprowadzane były ograniczenia – przede wszystkim zakaz zgromadzeń. 

Pomimo obiektywnych trudnych warunków podejmowane były działania w zakresie wsparcia 

finansowego poprzez ogłaszanie otwartych konkursów ofert na realizację zdań publicznych. 

Podejmowane były również działania w zakresie edukacji osób zaangażowanych w działalność 

organizacji oraz stymulowanie rozwoju wolontariatu, dzięki czemu rozwija się i wzmacnia 

kapitał społeczny. 

 

O. Opieka społeczna w gminie Małkinia Górna w roku 2019 

Pomoc społeczna Beneficjentami pomocy społecznej w 2020 r. było 277  rodzin, osób w 

rodzinach 558, w tym 178 rodzin ( osób w rodzinie 336)  poniżej kryterium dochodowego oraz 

99 rodzin (osób w rodzinie 222) powyżej kryterium dochodowego. Główne przyczyny udzielania 

świadczeń to ubóstwo (178), niepełnosprawność (135), długotrwała choroba (135), bezrobocie 

(82), bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych (55) 
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Wykres 3 

 
 

W 2020 r. 14 osób z terenu gminy przebywało w domach pomocy społecznej w tym 

2 osoby w DPS dla osób przewlekle psychicznie chorych, 3 osoby w DPS dla osób 

niepełnosprawnych intelektualnie, 9 osób w DPS dla osób przewlekle somatycznie chorych. 

3 osoby przebywały w schroniskach dla bezdomnych, za których główne miejsce przebywania 

uznaje się gminę Małkinia Górna.  7 dzieci z terenu gminy przebywało w rodzinnej pieczy 

zastępczej a jedno dziecko w instytucjonalnej pieczy zastępczej.  

Kwota świadczeń rodzinnych wypłacona w 2020 r ( w tym zasiłki rodzinne i dodatki, SZO, 

ZDO, świadczenie pielęgnacyjne, jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka,  

świadczenie rodzicielski, jednorazowe świadczenie za życiem ) wynosi – 2 990 193,86 

Kwota zasiłków pielęgnacyjnych wypłaconych w 2020 wyniosła  867 829,80  

 

Tabela. 37. Liczba rodzin pobierających zasiłki rodzinne w styczniu i grudniu  2020 
liczba rodzin 

Styczeń 2020 Grudzień 2020 
319 245 
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Tabela. 38. Liczba dzieci pobierających zasiłki rodzinne w styczniu i grudniu  2020 
 

Liczba dzieci 
Styczeń 2020 Grudzień 2020 

675 544 
 
 
Wykres 4 
 
 
 
 
  
 
 

 

 

 

Na początek 2020 r. 1147 rodzin pobierało świadczenie wychowawcze (tzw. 500+), a na 

koniec 2020 r. – 1148 rodzin.  

Odsetek mieszkańców zagrożonych ubóstwem 2,85%. Liczba lokali socjalnych i liczba 

osób na nie oczekujących; Stopa bezrobocia na terenie gminy  na 1 stycznia 2020 r.: 2,95%( w 

tym: 56,89% stanowiły kobiety, a 43,11 % mężczyźni. 

 

 

 

 

liczba rodzin 
sty-20; …

liczba rodzin 
gru-20; 245; 

43%

Liczba rodzin

liczba rodzin sty-20 liczba rodzin gru-20

675

544Liczba dzieci

liczba dzieci sty-20 liczba dzieci gru-20
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P. Oświata i edukacja  

   Podstawowym zadaniem własnym poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego  jest 

prowadzenie szkół i placówek oświatowych. Rok 2020 był rokiem wyjątkowym i trudnym z 

uwagi na ogłoszoną pandemię koronawirusa, która wpłynęła na wszystkie dziedziny życia, 

w tym również na edukację. Od 25 marca szkoły miały obowiązek nauczania na odległość - 

weszło w życie rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w tej sprawie. Wcześniej od 12 

marca MEN tylko zalecało, by w czasie, gdy nie odbywają się w szkołach lekcje w formie 

tradycyjnej, nauczyciele prowadzili nauczanie online. Czas pandemii okazał się ogromnym 

wyzwaniem dla uczniów, nauczycieli i rodziców. Nauczanie w szkołach odbywało się w tym 

roku głównie w formie zdalnej. A kiedy placówki edukacyjne czasowo działały normalnie, trzeba 

było zapewnić w nich odpowiednie warunki i środki bezpieczeństwa. Wszystkie jednostki 

oświatowe funkcjonujące w naszej gminie, w tym także przedszkole zostały zabezpieczone w 

środki dezynfekujące, termometry, odzież ochronną, a przedszkole także w urządzenie ozonujące 

zakupione w ramach zaplanowanych środków finansowych w placówkach. Gmina dostarczyła 

także do placówek płyny dezynfekujące otrzymywane w ramach rządowego wsparcia. Podczas 

trwającej epidemii wszystkie placówki oświatowe były wspierane przez organ prowadzący. 

Wprowadzono monitorowanie zachorowań w placówkach w postaci raportów, przypominano w 

formie pism kierowanych do dyrektorów o bieżącym śledzeniu komunikatów Głównego 

Inspektora Sanitarnego, zbierano meldunki o przygotowaniu placówek do przyjęcia uczniów po 

dłuższych przerwach w nauczaniu stacjonarnym, po wakacjach. Służono radą i pomocą w 

rozwiązywaniu problemów spowodowanych epidemią. A takich było wiele w związku z dużą 

liczbą zachorowań kadry pedagogicznej i kierownictwa szkół, wprowadzając między innymi 

czasową pracę zdalną dla dyrektorów. Dostosowano warunki dowozu uczniów autobusem 

gminnym w okresie nauczania hybrydowego i czasowo zorganizowanego nauczania 

stacjonarnego uczniów klas pierwszego etapu nauczania oraz dzieci 5 i 6-letnich do oddziałów 

przedszkolnych do wytycznych sanitarnych. Przekazywano maseczki dla uczniów 

uczęszczających na konsultacje oraz przystępujących do egzaminów. Zwracano się z apelem do 

rodziców naszych uczniów i dzieci o zachowanie bezpieczeństwa w czasie wakacyjnego 

wypoczynku. Warto nadmienić, że w momencie wejścia kształcenia na odległość, nasze gminne 

placówki w większość dysponowały już e-dziennikami, a w pozostałych zakupiono 

oprogramowania umożliwiające ich prowadzenie. Usprawniło to na pewno prowadzenie 

zdalnego nauczania. 
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    W gminie Małkinia Górna w roku 2020 funkcjonowało 6 szkół podstawowych o strukturze 

ośmioklasowej:  

1. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marii Curie-Skłodowskiej w Małkini Górnej, ul. 

Ostrowska 58,  07-320 Małkinia Górna; 

2. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Fryderyka Chopina w Małkini Górnej , ul. Leśna 15,  

07-320 Małkinia Górna; 

3. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Prostyni,  Prostyń 60, 07-319 Prostyń; 

4. Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kiełczewie, ul.  Prymasa 

Tysiąclecia  49,  07-319 Prostyń; 

5. Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Glinie, Glina 83, 07-320 Małkinia 

Górna; 

6. Szkoła Podstawowa w Orle,  Orło  11, 07-320 Małkinia Górna.  

W gminie funkcjonuje jedno  przedszkole: 

Przedszkole  Samorządowe w Małkini Górnej, ul. Przedszkolna 2, 07-320 Małkinia Górna oraz 

sieć oddziałów przedszkolnych  w następujących  szkołach podstawowych, dla których organem 

prowadzącym jest Gmina Małkinia Górna: 

1) Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marii Curie-Skłodowskiej w Małkini Górnej, ul. Ostrowska 58,  

07-320 Małkinia Górna; 

2) Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Prostyni, Prostyń 60, 07-319 Prostyń; 

3) Szkoła  Podstawowa  im. Kardynała  Stefana Wyszyńskiego  w Kiełczewie,  ul.  Prymasa 

Tysiąclecia  49,  07-319 Prostyń; 

4) Szkoła Podstawowa w Orle, Orło 11, 07-320 Małkinia Górna; 

5) Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Glinie, Glina 83, 07-320 Małkinia Górna; 

6) Szkoła Podstawowa nr 2 im. Fryderyka Chopina w Małkini Górnej, ul. Leśna 15, 07-320 

Małkinia Górna. 

Placówki oświatowe prowadzone przez gminę Małkinia Górna funkcjonowały w 7 budynkach 

z wyjątkiem Przedszkola Samorządowego, którego dwa oddziały „0” za zgodą organu 
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prowadzącego i dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Fryderyka Chopina realizowały  

nauczanie w pomieszczeniach znajdujących się w budynku Szkoły Podstawowej  Nr 2 im. 

Fryderyka Chopina w Małkini Górnej.   

  Jeśli chodzi o szkoły podstawowe w roku 2020 od stycznia do końca sierpnia  do szkół 

funkcjonujących na terenie naszej gminy uczęszczało w sumie 945 uczniów, a od września do 

końca grudnia 2020 r. 935 uczniów. Poniżej tabela obrazująca liczbę uczniów i oddziałów w 

szkołach na terenie gminy Małkinia Górna. 

Tabela 39. Liczba uczniów i oddziałów w poszczególnych szkołach w okresie od 1 stycznia 

2020 r. do 31sierpnia 2020 r. 

Lp. Nazwa szkoły 

Liczba 

uczniów 

ogółem 

Liczba 

oddziałów 

1. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Fryderyka Chopina  

w Małkini Górnej 

435 20 

2. Szkoła Podstawowa w Orle 68 8 

3. Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana 

Wyszyńskiego w Kiełczewie 

65 8 

4. Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego 

w Glinie 

63 7 

5. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marii Curie-

Skłodowskiej    w Małkini Górnej 

169 11 

6. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Prostyni 145 9 

Ogółem w gminie 945 63 
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Tabela 40. Liczba uczniów i oddziałów w poszczególnych szkołach w okresie od 1 września 

2020 r. do 31 grudnia 2020 r. 

Lp. Nazwa szkoły 

Liczba 

uczniów 

ogółem 

Liczba 

oddziałów 

1. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Fryderyka Chopina  

w Małkini Górnej 

433 20 

2. Szkoła Podstawowa w Orle 69 8 

3. 
Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana 

Wyszyńskiego w Kiełczewie 
64 8 

4. Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego 

w Glinie 

60 7 

5. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marii Curie-Skłodowskiej    

w Małkini Górnej 

161 9 

6. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Prostyni 148 9 

Ogółem w gminie 935 61 

 

    Jeśli chodzi o realizację wychowania przedszkolnego w naszej gminie, to warto podkreślić, że 

podjęcie decyzji o stworzeniu  odpowiednich warunków dla dzieci 3,4 i 5-letnich w szkołach  

podstawowych w Prostyni i w Małkini Górnej w roku 2018 było jak najbardziej zasadne i 

odpowiadało potrzebom naszych mieszkańców. Z roku na rok rośnie liczba dzieci 3,4,5-letnich 

korzystających z wychowania przedszkolnego w naszej gminie. Dla porównania w roku 

2017/2018 w obu placówkach funkcjonowało po jednym oddziale przedszkolnym, w roku 

szkolnym 2018/2019 już po dwa oddziały przedszkolne, a w roku 2019/2020 3 oddziały 

przedszkolne w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Prostyni oraz 2 odziały w Szkole 

Podstawowej  nr 1 im. Marii Curie – Skłodowskiej w Małkini Górnej. W związku z tym zauważa 

się rosnącą liczbę dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym.  
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Tabela 41. Liczba dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym w oddziałach zorganizowanych 
przy szkołach podstawowych w roku szkolnym szkolnych 2019/2020. 

Lp. Odziały wychowania przedszkolnego 
działające przy: 

liczba 
wychowanków 

Liczba 
oddziałów 

1. Szkole Podstawowej w Orle 13 1 

2. Szkole Podstawowej im. ks. Jana 
Twardowskiego w Glinie 

18 1 

3. Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego w Kiełczewie 

13 1 

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

49 2 

5. Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w 
Prostyni 

59 3 

6. Razem 152 8 

 

Tabela 42. Liczba dzieci 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 

 

Poniżej tabela przedstawiająca  liczbę dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym w naszej 

gminie w latach 2018-2020 

Tabela 43. Liczba dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym w Gminie Małkinia Górna 

Lp.  Rok  Ogólna liczba dzieci 3,4,5-letnich objętych wychowaniem 

przedszkolnym  

1. 2018 176 

2. 2019 215 

3 2020 228  

(Dane  na podstawie otrzymywanych informacji Kuratorium Oświaty w Warszawie dotyczących 

dofinansowania zadań w zakresie wychowania przedszkolnego) 
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Umożliwienie rodzicom objęcia większej grupy dzieci opieką przedszkolną w dużej mierze 

poprawiło sytuacje bytowe wielu rodzin, zwiększyło bowiem szanse mieszkanek gminy na 

zatrudnienie, a zważywszy na to, że edukacja przedszkolna jest najważniejszym etapem edukacji 

zwiększającym szanse lepszego, dalszego kształcenia w szkołach, możemy być dumni, że dzieci 

w naszej gminie mają łatwiejszy dostęp do edukacji przedszkolnej. 

W dużej mierze poprawiło to sytuacje bytowe wielu rodzin, zwiększyło bowiem szanse 

mieszkanek gminy na zatrudnienie, a zważywszy na to, że edukacja przedszkolna jest 

najważniejszym etapem edukacji zwiększającym szanse lepszego,  dalszego kształcenia w 

szkołach, możemy być dumni, że  dzieci w naszej gminie mają łatwiejszy  dostęp do edukacji 

przedszkolnej. 

  Zgodnie z obowiązującymi  przepisami prawa, wynikającymi z ustawy o finansowaniu zadań 

oświatowych, w roku 2020 gmina Małkinia Górna dokonała zwrotu kosztów z tytułu 

uczęszczania dzieci zamieszkałych na terenie naszej gminy do przedszkoli na terenie innej gminy 

w kwocie 37 861,47. Podobnie inne gminy dokonały zwrotu kosztów uczęszczania dzieci 

zamieszkałych na ich terenie, a uczęszczających do przedszkoli na terenie naszej gminy w 

kwocie 90 190,50 zł . To, że mała grupa naszych dzieci realizuje wychowanie przedszkolne w 

przedszkolach funkcjonujących na terenie innych gmin, wynika z wyboru rodziców 

zatrudnionych na ich terenie, którzy jadąc do pracy,  po drodze zostawiają dziecko w przedszkolu 

tam działającym.    

  Funkcjonowanie placówek oświatowych wiąże się z zatrudnieniem wykwalifikowanej  kadry 

pedagogicznej, która odpowiada za jakość nauczania naszych dzieci i młodzieży oraz 

pracowników niepedagogicznych obsługujących te placówki.  I chociaż ubolewamy nad tym, że 

ze środków własnych gminy ponosimy z tego tytułu najwyższe koszty finansowe, bo przecież 

otrzymywana na ten cel subwencja oświatowa jest zdecydowanie za mała, jako jst jesteśmy 

zobligowani do realizowania w tym zakresie przepisów prawa.   

 W porównaniu do roku 2019 w roku 2020 w naszych placówkach  oświatowych zmniejszyło się 

zatrudnienie pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych. Przyczyną zmniejszenia 

zatrudnienia są w większości uzyskane uprawnienia pracowników związane z  przejściem na 

emeryturę oraz mniejsza liczba oddziałów. Należy  nadmienić, że w roku 2020 nie wystąpiły 

zwolnienia pracowników oraz ograniczenia etatów.  
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Tabela 44. Przeciętne zatrudnienie pracowników w placówkach oświatowych w latach 2019-

2020. 

Grupa Suma etatów w 

roku 2019 

Grupa Suma etatów  

w roku 2020 

Nauczyciele 158,66 Nauczyciele 151,22 

Obsługa  68,29 Obsługa  64,7 

Suma końcowa  226,95 Suma końcowa 215,92 

Informacja na podstawie list płac za 2019 i 2020 r. 

  Na organ prowadzący placówki oświatowe nałożony jest także obowiązek zapewnienia każdej  

placówce odpowiednich warunków działalności, dotyczy to w dużej mierze  zapewnienia 

bezpieczeństwa i higienicznych warunków nauki.  

  W tym zakresie nasza gmina dokłada jak największych starań, aby te warunki zostały spełniane.  

Biorąc jednak pod uwagę możliwości finansowe naszej jednostki oraz wieloletnie zaszłości 

związane z brakiem nakładów finansowych na powyższe zadania, zdajemy sobie sprawę, że 

jeszcze  wiele  w zakresie poprawy infrastruktury szkolnej jest do wykonania. 

   W roku 2020 w naszych placówkach oświatowych wykonano remonty i inwestycje na łączną  

kwotę 1 745 288,31 zł. Wykonane zadania w naszych placówkach oświatowych poprawiły  

estetykę klasopracowni, budynków  oraz związane były  z obniżeniem kosztów bieżącego 

utrzymania, poprawą bezpieczeństwa.  Należy tu przede wszystkim wymienić remont 

nawierzchni podłogowej pełnowymiarowej hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2 im. 

Fryderyka Chopina w Małkini Górnej. Koszt wykonania zadania wyniósł 299 708,85 zł. W tym 

100 000,00 zł to dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego oraz 199 708,85 zł wkład własny 

gminy.  

Poniżej zdjęcia przedstawiające wygląd nawierzchni podłogowej hali sportowej przed remontem 

i po dokonaniu remontu.  
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107 

 

   

  Poprawiła się także estetyka dwóch  klasopracowni oraz gabinetu dyrektora w Szkole 

Podstawowej w Orle oraz dwóch klasopracowni w Szkole Podstawowej nr 1 im. Marii Curie-

Skłodowskiej w Małkini Górnej. Remont pomieszczeń  polegał na wymianie posadzek 

podłogowych, wymianie oświetlenia oraz malowaniu ścian. Całkowity koszt remontów to kwota 

31 905,25 zł.    

Poniżej zdjęcia przedstawiające wyremontowane w placówkach pracownie.  
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  Zadania inwestycyjne polegały także na  termomodernizacji budynków szkół: Szkoły 

Podstawowej im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Kiełczewie ( kwota inwestycji: 918 458,87zł) 
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oraz  Szkoły Podstawowej nr 2 im. Fryderyka Chopina w Małkini Górnej ( poniesione koszty: 

473 290,48 zł.   

  W zakresie prac termomodernizacji budynku szkoły  w Kiełczewie oprócz prac budowlanych 

znalazł się montaż urządzeń źródeł ciepła (kotły na paliwa stałe, OZE), które znacznie obniżyły 

koszty bieżące placówki związane z ogrzewaniem budynku oraz opłaty za energię elektryczną.  

W roku 2018 w szkole zużyto oleju opałowego na kwotę 33 361,93 zł, w roku 2019 (łagodny 

przebieg zimy) zużyto 30 664,18 zł, a w roku 2020  12 836,24 zł.   

Za wykorzystaną energię elektryczną w roku 2019 placówka poniosła koszty na kwotę 6 724,74 

zł,  a w roku 2020 3 551  zł.  

 

 

 

Zdjęcia obrazujące zamontowane w budynku szkoły w Kiełczewie urządzenia  
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Jeśli chodzi o budynek Szkoły Podstawowej nr 2  im. Fryderyka Chopina zakres prac obejmował 

wykonanie wykończeniowych prac budowlanych w zakresie prowadzonej termomodernizacji.  

    Kwotę 9 840,00 zł wydatkowano na opracowanie projektu budowlanego instalacji centralnego 

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

Pozostała część ogólnej kwoty wydatkowanej na inwestycje i remonty została wykorzystana na 

inne bieżące remonty i związane z nimi zakupienie materiałów.   

   W roku 2020 także Szkoła Podstawowa w Orle dzięki pozyskanym środkom 5 000 zł oraz 

włożonej pracy wolontariatu poprawiła wizerunek otoczenia szkoły poprzez stworzenia miejsca 

relaksu dla mieszkańców, edukacji dzieci. W wyniku czego powstał „ Zielony zakątek dla 

każdego” .  

 

 

  W 2020 r. wszystkie placówki oświatowe w naszej gminie z uwagi na ogłoszony stan 

epidemiczny w kraju i wprowadzonym zdalnym nauczaniem zostały wyposażone w sprzęt 

informatyczny zakupiony w ramach  programu „ Zdalna szkoła” oraz  „Zdalna szkoła +” 

( zakupiono 57 komputerów, które przekazano do szkół, a dyrektorzy użyczyli uczniom  zgodnie 

z zapotrzebowaniem)  oraz w  ramach realizowanego projektu „Eksperymentuję, odkrywam, 

wiem” finansowanego  z ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.   

  W tabelach przedstawionych poniżej znajdują  się szczegółowe informacje dotyczące 

wykonanych zadań i kwot na nie wydatkowanych. Należy dodać, że sprzęt został w całości 

sfinansowany z pozyskanych środków, a ogólna kwota pozyskanych na ten cel środków wyniosła 

429 300,6 zł. Dzisiaj możemy z całą pewnością stwierdzić, że nasze placówki dzięki realizacji 
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programów  oraz wcześniejszym pozyskanym środkom finansowym z programów  rządowym 

„Aktywna tablica” są dobrze przygotowane do pracy z uczniami w zakresie edukacji medialnej. 

 

DOPOSAŻENIE INFORMATYCZNE W RAMACH REALIZOWANEGO PROJEKTU 

„Eksperymentuję, odkrywam, Wiem!”  

Tabela 45. Doposażenie szkół w ramach projektu „Eksperymentuję, odkrywam, Wiem!”  

Nazwa Szkoły KWOTA  

Szkoła Podstawowa nr 1 w Małkini Górnej 47 800,00 ZŁ 

Szkoła Podstawowa nr 1 w Małkini Górnej 81 898,80 ZŁ 

Szkoła Podstawowa w Glinie 45 270,20 ZŁ 

Szkoła Podstawowa w Prostyni 41 416,00 ZŁ 

Szkoła Podstawowa w Orle 35 199,80 ZŁ 

Szkoła Podstawowa w Kiełczewie 33 040,00 ZŁ 

OGÓŁEM 284 624,80 ZŁ 

 

KOMPUTERY ZAKUPIONE W RAMACH PROGRAMU RZĄDOWEGO  

 „Zdalna szkoła” oraz „ Zdalna szkoła+”  

Tabela 46. Doposażenie szkół w ramach projektu „Zdalna szkoła” oraz „ Zdalna szkoła+”  

Nazwa programu Ilość szt. Kwota pozyskanych środków 

zewnętrznych  

  „Zdalna szkoła” – 

Rządowy program 

Ministerstwa Cyfryzacji 

27  

69 675,80 zł 

„Zdalna szkoła+” 

Rządowy program 

Ministerstwa Cyfryzacji 

30 75 000,00 zł 

Razem 57 144 675,80 zł 
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Celem programów Rządowych  „Zdalna szkoła” oraz „ Zdalna szkoła+” było wsparcie 

gminy w realizacji zadań oświatowych w formie zdalnej. W wyniku realizacji programów 57 

uczniów z 6 szkół z  terenu gminy Małkina Górna może korzystać z nauki zdalnej realizowanej 

w okresie  zawieszenia zajęć szkolnych. 

Do dnia 8 kwietnia 2020 r. przygotowano wniosek o dofinansowanie projektu Gminy Małkinia 

Górna pod tytułem Zdalna szkoła. Instytucja pośrednicząca Centrum Projektów Polska Cyfrowa 

poinformowała gminę że wniosek wpłynął dnia 8 – 04 -2020 r. Następnie Gmina Małkinia Górna 

otrzymała informację o potrzebie poprawienia błędów we wniosku. Błędy wniosku zostały 

poprawione i dnia 14 kwietnia 2020 r. gmina otrzymała informację że wniosek został 

umieszczony na liście wniosków Grantowych wybranych do dofinansowania Program 

Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 Oś priorytetowa I. Powszechny dostęp do szybkiego 

internetu Działanie 1.1” „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do 

szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”. Po przesłaniu informacji 

niezbędnych do podpisania umowy dnia 22 kwietnia 2020 roku została podpisana umowa O 

powierzenie grantu nr 547/2020 W ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 

2014-2020 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi 

priorytetowej nr I” Powszechny dostęp do szybkiego internetu” działanie 1.1 „Wyeliminowanie 

terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich 

przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. zdalna Szkoła – wsparcie 

Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego. W dniu 8 kwietnia 2020 

roku zostało zamieszczone na stronie BIP Gminy Małkinia Górna zapytanie ofertowe 

zapraszające do złożenia oferty cenowej na dostawę 27 laptopów oraz 27 zestawów 

słuchawkowych w ramach programu Zdalna Szkoła. Wpłynęło 7 ofert z których 

najkorzystniejsza oferowała cenę brutto 68 850, 00 zł. Laptopy zostały dostarczone w komplecie 

i zgodnie z wymaganymi parametrami sprzętu. Do laptopów została dołączona faktura na kwotę 

68 849,98 zł którą opłacono w dniu 29.05,2020 roku fakturę ubezpieczenia zakupionego sprzętu 

opłacono w dniu 24 lipca 2020roku na kwotę 826,00 zł. Zakupione laptopy zostały przekazane 

8 maja 2020 roku do 6 szkół podstawowych, 27 uczniów z tych szkół otrzymało  do dyspozycji 

laptopy do nauki zdalnej. Wskaźnik rezultatu 6 wspartych szkół został osiągnięty. 

Wniosek o dofinansowanie projektu Zdalna szkoła+ został złożony przez Gminę Małkinia Górna 

w dniu 15-05-2020 r.. Instytucja pośrednicząca Centrum Projektów Polska Cyfrowa 

poinformowała gminę że wniosek o dofinansowanie projektu wpłynął dnia 15-05-2020 r. Gmina 

otrzymała informację że wniosek został umieszczony na liście wniosków Grantowych 
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wybranych do dofinansowania Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 Oś priorytetowa 

I. Powszechny dostęp do szybkiego internetu Działanie 1.1” „Wyeliminowanie terytorialnych 

różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” 

zdalna szkoła + w ramach Ogólnopolskiej sieci Edukacyjnej dnia 20-05-2020 r.  Następnie 

została podpisana umowa O powierzenie grantu nr 7591624930 W ramach Programu 

Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 w ramach Programu Operacyjnego Polska 

Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi priorytetowej nr I” Powszechny dostęp do szybkiego internetu” 

działanie 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do 

szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu 

grantowego pn. zdalna Szkoła + – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie 

kształcenia zdalnego. W dniu 28 lipca 2020 roku zostało zamieszczone na stronie BIP Gminy 

Małkinia Górna zapytanie ofertowe zapraszające do złożenia oferty cenowej na dostawę 30 

laptopów oraz 30 zestawów słuchawkowych i mikrofonów w ramach programu Zdalna Szkoła. 

Wpłynęło 2 oferty z których najkorzystniejsza oferowała cenę brutto 74 907,00 zł. Laptopy i 

zestawy słuchawek i mikrofonów do każdego laptopa zostały dostarczone w komplecie i zgodnie 

z wymaganymi parametrami sprzętu. Do laptopów została dołączona faktura na kwotę 74 907,00 

zł którą opłacono w dniu 29.09.2020  zł. Zakupione laptopy zostały przekazane 12 października 

2020 roku do 6 szkół podstawowych w Gminie Małkinia Górna, 30 uczniów z tych szkół 

otrzymało  do dyspozycji laptopy do nauki zdalnej. Wskaźnik rezultatu 6 wspartych szkół został 

osiągnięty. 

Realizacja podstaw programowych w placówkach oświatowych odbywa się nie tylko z 

wykorzystaniem narzędzi informatycznych, ale także innych pomocy dydaktycznych. W roku 

2020 do placówek oświatowych został zakupione pomoce dydaktyczne w ramach realizacji 

projektu unijnego „Eksperymentuję, odkrywam wiem” na kwotę 34 957 zł oraz w ramach 

pozyskanych środków finansowych  na zakup  pomocy dydaktycznych  niezbędnych do realizacji 

podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych z rezerwy 0,4%  subwencji  części 

oświatowej subwencji ogólnej na rok 2020  na kwotę 75 000,00 zł. Sprzęt zakupiony w ramach 

rezerwy części subwencji oświatowej trafił do szkoły w Orle.  

  Poniżej tabela informująca o zakupionych pomocach dydaktycznych w poszczególnych 

placówkach z ramach projektu „Eksperymentuję, odkrywam, wiem” .  

Tabela 47. Zakupione pomoce dydaktyczne w poszczególnych placówkach z ramach projektu 

„Eksperymentuję, odkrywam, wiem” 
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SZKOŁA: POMOCE DYDAKTYCZNE  

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Małkini Górnej                      2 478,00 zł  

Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego w Kiełczewie                      2 022,00 zł  

Szkoła Podstawowa w Orle                      3 420,00 zł  

Zespół Szkół Gminnych im. Jana Pawła II - 
Szkoła Podstawowa w Prostyni                    16 725,70 zł  

Szkoła Podstawowa im. ks. Jana 
Twardowskiego w Glinie                      4 642,00 zł  

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Fryderyka 
Chopina w Małkini Górnej                      5 670,00 zł  

RAZEM:                   34 957,70 zł  

 

  W ramach realizacji projektu unijnego „Eksperymentuję odkrywam, wiem”  nauczyciele 

otrzymali dodatkowe wynagrodzenie za przeprowadzone  zajęcia  z pomocy psychologiczno-

pedagogicznej z uczniami. Poniżej tabela przedstawiająca kwoty otrzymanych dodatkowych 

wynagrodzeń.  

Tabela 48. Wynagrodzenia wypłacone za przepracowane godziny w ramach realizacji projektu 

„Eksperymentuję odkrywam, wiem”   

SZKOŁA: 

WYPŁATY ZA PRZEPRACOWANE 

GODZINY - UMOWY ZLECENIE 

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Małkini Górnej                                 4 584,58 zł 

Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana 

Wyszyńskiego w Kiełczewie                                 4 037,50 zł  

Szkoła Podstawowa w Orle                                  4 988,54 zł  

Zespół Szkół Gminnych im. Jana Pawła II - Szkoła 

Podstawowa w Prostyni                                  13 854,80 zł  
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Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w 

Glinie                                 3 950,83 zł  

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Fryderyka Chopina w 

Małkini Górnej                                  7 400,90   zł  

RAZEM:                               38 817,15 zł  

 

W roku 2020 uczniowie klas ósmych naszych szkół podstawowych przystąpili do egzaminów 

ósmoklasisty. W sumie przystąpiło do nich 128 uczniów, a egzamin obejmował przedmioty: jęz. 

polski, matematykę i wybrany jęz. nowożytny. Egzamin ósmoklasisty przeprowadzony był po 

około 4 miesiącach nauczania zdalnego i przeprowadzony był w stanie ogłoszonego stanu 

epidemicznego z zastosowaniem reżimu sanitarnego. Tabele przedstawione poniżej obrazują 

wyniki naszych szkół z przeprowadzonego w 2020 r. egzaminu. 

Tabela 49. Wyniki egzaminu ósmoklasisty w 2020 roku 

Egzamin ósmoklasisty Średnie wyniki ze szkół z terenu gminy Małkinia Górna 

Nazwa szkoły i 
adres 

2019 2020 

Język 
polski Matematyka Język 

angielski 
Język 
polski Matematyka Język 

angielski 
Język 
rosyjski 

 

Średni 
wynik 
procentowy 

Średni 
wynik 
procentowy 

Średni 
wynik 
procentowy 

Średni 
wynik 
procentowy 

Średni 
wynik 
procentowy 

Średni 
wynik 
procentowy 

Średni 
wynik 
procentowy 

 

Szkoła 
Podstawowa nr 
1 im. Marii 
Curie-
Skłodowskiej 
ul. Ostrowska 
58 07-320 
Małkinia Górna 

51 24 45 

 

45 

 

33 

 
 

 

40 

 

- 

 

Szkoła 
Podstawowa nr 
2 im. Fryderyka 
Chopina ul. 
Leśna 15 07-
320 Małkinia 
Górna 

65 45 61 

 

62 

 

39 

 

49 

 

22 

 

Szkoła 
Podstawowa 
im. Jana Pawła 

57 38 45 
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II, Prostyń 60 
07-319 Prostyń 

64 41 41 - 

Szkoła 
Podstawowa 
im. Kard. 
Stefana 
Wyszyńskiego 
ul. Prymasa 
Tysiąclecia 49 
07-319 Prostyń 

53 30 33 

 

53 

 

30 

 

25 

 

- 

 

Szkoła 
Podstawowa w 
Orle 07-320 
Małkinia Górna 

81 57 63 
 

55 

 

34 

 

39 

- 
 

Szkoła 
Podstawowa 
im. Jana 
Twardowskiego 
Glina 83 07-320 
Małkinia Górna 

79 62 53 

 

57 

 

58 

 

46 

- 
 

 

Wykres 5 
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Tabela 50. Średnie wyniki z egzaminów w gminie, powiecie i województwie mazowieckim. 

Średnie wyniki  uczniów klas VIII szkół podstawowych z egzaminu w roku 2020  w 

gminie, w powiecie ostrowskim i w woj. mazowieckim 

przedmiot Język polski Matematyka Język angielski Język rosyjski 

gmina Małkinia 

Górna 
57,52 % 38,4 % 42,49 % 

 

21,67 % 

powiat ostrowski 58,32 % 41,27 % 45,57 b% 
 

21,67 % 

województwo 

mazowieckie 
62,1 % 50, 6 % 59,32 % 

 

 

46,63 % 

 

  Biorąc pod uwagę średnie wyniki z egzaminów naszych uczniów i porównując je ze średnimi 

wynikami w naszym województwie i powiecie, można stwierdzić, że  uczniowie powiatu 

otrzymali niewiele  wyższe wyniki ze wszystkich przedmiotów egzaminacyjnych od wyników 

naszych uczniów, natomiast wyniki  w województwie mazowieckim były już zdecydowanie 

wyższe w porównaniu z wynikami naszych uczniów.  

Przyczyn takiej sytuacji na pewno jest wiele, a jedną z nich  może być  wprowadzenie 

zawieszenia zajęć w szkołach od 12 marca 2020 r. wywołane  ogłoszonym stanem pandemii w 

kraju i wprowadzenie nauczania zdalnego. Wszyscy stanęli przed nowym wyzwaniem: 

uczniowie i nauczyciele, a także organy prowadzące szkoły.  Jeśli stykamy się z czymś nowym, 

potrzeba czasu, aby to zrozumieć i zaakceptować, a także umiejętnie wykorzystać.  Należy wziąć 

pod uwagę, że jesteśmy gminą wiejską, nie wszyscy mieszkańcy gminy mają jednakowy  dostęp 

do Internetu, a młodzież naszych szkół przystępując do egzaminu w warunkach reżimu 

sanitarnego, mogła odczuwać dodatkowy dyskomfort tym spowodowany.  

    W roku 2020  pomimo   pandemii  COVID-19  gmina Małkinia Górna realizowała zadanie 

dotyczące dowozu uczniów do szkół.  Utrzymanie dowozu własnego (autobus gminny) wyniosło 

166 764,06 zł. Dowóz zlecony – wykupienie biletów miesięcznych dla uczniów, transport 

uczniów na zawody sportowe, zastępstwo związane z chorobą kierowcy  wyniósł 129 161,60 zł, 
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a dowóz uczniów niepełnosprawnych 65 569,32 zł.   Razem dowóz uczniów do szkół w roku 

2020 to koszt  361 494,98 zł. 

Finansowanie zadań oświatowych  

W roku 2020 pomimo pandemii COVID-19 gmina Małkinia Górna realizowała zadanie 

dotyczące dowozu uczniów do szkół. Utrzymanie dowozu własnego (autobus gminny) wyniosło 

166 764,06 zł. Dowóz zlecony – wykupienie biletów miesięcznych dla uczniów, transport 

uczniów na zawody sportowe, zastępstwo związane z chorobą kierowcy wyniósł 129 161,60 zł, 

a dowóz uczniów niepełnosprawnych 65 569,32 zł. Razem dowóz uczniów do szkół w roku 2020 

to koszt 361 494,98 zł.  Warto dodać, że w roku 2020 uczniów objętych dowozem do szkół ze 

względu na odległość zamieszkania od placówki było 458, a z dowozu zorganizowanego dla 

uczniów niepełnosprawnych skorzystało 18 dzieci, natomiast indywidualnie przez rodziców 

dowożonych było 5 uczniów niepełnosprawnych. Po liczbie dzieci objętych dowozem można 

stwierdzić, że wysokie koszty transportu ponoszone przez gminę związane są z dużą liczbą 

uczniów uprawnionych do dowozu.  Nauczyciele korzystający z opieki zdrowotnej mają 

możliwość ubiegania się o pomoc finansową w formie jednorazowego świadczenia pieniężnego 

z Funduszu Zdrowotnego wyodrębnionego w budżecie gminy na podstawie Uchwały Nr 

148/XXVI/2009 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 25 lutego 2009 r.. W roku 2020 z takiej 

pomocy finansowej skorzystało 36 nauczycieli. W większości jednorazowe świadczenie 

pieniężne było wypłacone nauczycielom emerytom. Na ten cel ogólnie wydatkowano kwotę 

28 122 zł.  W roku 2020 udzielono także 131 uczniom pomocy materialnej w ramach wypłaconych 

stypendiów szkolnych oraz wypłacono 5 uczniom zasiłek szkolny. Kryterium dochodowe 

uprawniające do uzyskania pomocy materialnej, to kwota 528 zł netto na osobę w rodzinie.  Na 

ten cel uzyskano dotację w kwocie: 53 244 zł z budżetu państwa, kwota gminnego 

dofinansowania wyniosła 13 336 zł. Koszt pomocy materialnej dla uczniów w 2020 roku wyniósł 

ogółem 65 580 zł w tym: stypendia szkolne – 63 480 zł, zasiłki szkolne – 3 100 zł.  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.  Gmina Małkinia Górna ponosi również bardzo wysokie koszty na bieżące 

utrzymanie szkół oraz przedszkola i oddziałów przedszkolnych. Otrzymywane środki finansowe 

w ramach otrzymywanej subwencji oświatowej oraz dotacji z budżetu państwa na ten cel są 

zdecydowanie za niskie. O zmianę sposobu finansowania oświaty Rada Gminy wystosowała w 

roku 2020 petycję skierowaną do Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Kancelarii Prezesa 
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Rady Ministrów. Z uzyskanej odpowiedzi wynika, że Rząd wyraża gotowość do rozmów nad 

zmianami finansowania oświaty z przedstawicielami jst. Jednak do dnia dzisiejszego w tej 

sprawie nic się nie zmieniło. Poniżej tabela przedstawiająca poniesione w roku 2020 koszty na 

utrzymanie bieżące poszczególnych placówek oświatowych w gminie Małkinia Górna. 

Tabela 51. Poniesione w roku 2020 koszty na utrzymanie bieżące poszczególnych placówek 

oświatowych w gminie Małkinia Górna 

Gmina 
Małkinia Górna 

Lp. 

Placówka 

Wydatki 
ogółem na 
dzień 
31.12.2020 

Wydatki 
ogółem na 
31.12.2020 
pomniejszon
e o wydatki 
na żywienie, 
dotacje 
podręczniko
wą, 
przedszkolną 
i projekty 
unijne 

w tym: 

Wydatki 
pokryte z 
subwencj
i 
oświatow
ej Wydatki 

pokryte ze 
środków 
JST 

Średnio-
roczna 
liczba 
dzieci i 
uczniów 

Średni 
koszt na 1 
dziecko 
rocznie 
pomniejszo
ny o wyd. 
na 
żywienie, 
dot. 
podręcznik
., 
przedszkol
ną i proj. 
unijne 

płace z 
pochodnymi 
dla 
pracownikó
w  

Wydatki 
pozapłacowe 
i FŚŚ 

 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

1 

SP nr 1  

w Małkini 
Górnej 

3 489 752,55 3 383 800,68 3 067 062,96 316 737,72 2 011 717,00 1 372 083,68 214,67 15 762,80 

2 

SP nr 2  

w Małkini 
Górnej 

5 441 879,13 5 271 752,71 4 715 376,55 556 376,16 4 504 782,00 766 970,71 434,33 12 137,67 

3 SP w Orle 1 336 478,92 1 317 608,66 1 121 438,59 196 170,07 933 613,00 383 995,66 80,67 16 333,32 

4 SP w Glinie 1 039 645,91 1 021 058,80 946 516,10 74 542,70 832 046,00 189 012,80 76,67 13 317,58 

5 
SP w 
Prostyni 

2 512 655,72 2 416 141,06 2 215 412,75 200 728,31 1 762 939,00 653 202,06 204,33 11 824,70 

6 

SP  

w 
Kiełczewie 

1 337 627,46 1 318 778,13 1 208 312,47 110 465,66 880 205,00 438 573,13 75,00 17 583,71 

RAZEM SZKOŁY 
15 158 
039,69 

14 729 140,04 
13 274 
119,42 

1 455 020,62 10 925 302,00 3 803 838,04 1 085,67 13 566,87 

7 
Przedszkole 
Samorządow
e 

1 939 381,27 1 663 175,97 1 475 682,16 187 493,81 373 616,00 1 289 559,97 192,00 8 662,37 

RAZEM OŚWIATA 
17 097 
420,96 

16 392 316,01 
14 749 
801,58 

1 642 514,43 11 298 918,00 5 093 398,01 1 277,67 12 829,85 

 

Podsumowanie: 

Wysokość subwencji oświatowej na zadania szkolne na rok 2020 wyniosła 

11 296 918,00 zł 
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Wysokość dotacji celowej na dofinasowanie zadań w zakresie wychowania 
przedszkolnego na rok 2020 po dokonanej korekcie wyniosła 

327 084,00 zł 

Razem wysokość subwencji i dotacji 

11 624 002,00 zł 

Wydatki na zadania szkolne i zadania przedszkolne wyniosły 

( bez wydatków na inwestycje) 

17 080 894,99 zł 

Różnica w kwocie 5 456 892,99 zł to środki własne gmin, które zostały poniesione. 

Roczny koszt utrzymania jednego ucznia w roku 2020 biorąc pod uwagę wydatki wyniósł 

13 368,78 zł 

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 funkcjonuje od 01.02.2019 r. mieści się na ul. Nurskiej 67 

 07-320 Małkinia Górna 

1. Liczba osób zatrudnionych w żłobku według stanowiska 

W Żłobku zatrudnionych jest : 

- 4 opiekunki posiadających odpowiednie wykształcenie,  

- 1 pomoc kuchenna i dyrektor.  
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2. Informacja o niezaspokojonym zapotrzebowaniu na miejsca opieki w żłobku 

W Żłobku utworzonych jest 17 miejsc dla dzieci wszystkie są obsadzone. Na liście rezerwowej 

oczekuje 5 dzieci. 

Opłaty w Żłobku : 

- 420 zł opłata z pobyt dziecka w Żłobku 

- od 1.02.2019 – 31.11.2019 r.-  stawka za wyżywienie wynosiła 15 zł  a od 1.12.2019 r. w 

związku z uruchomieniem kuchni żłobkowej stawka została obniżona do 6 zł. Żłobek prowadzi  

działalność w formie jednostki budżetowej Gminy Małkinia Górna. 

Gospodarka finansowa Żłobka prowadzona jest w formie właściwej dla jednostki budżetowej na 

zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych. 

 Podstawą gospodarki finansowej Żłobka jest plan finansowy zatwierdzony przez Wójta Gminy 

Małkinia Górna. 

3. Wysokość ponoszonych wydatków przez jednostkę wygląda następująco: 

- wynagrodzenia pracownicze , składki na ubezpieczenie społeczne i składki na fundusz pracy , 

dodatkowe wynagrodzenie roczne – 222097,00 zł 

- Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 400, 00 zł 

- zakup materiałów i wyposażenia – 11 524,01  zł 

-zakup środków żywności – 10 895,58 zł 

- zakup środków dydaktycznych i książek – 99,80  zł 

- zakup energii – 3 268,35  zł 

- zakup usług pozostałych – 6 141,56  zł 

- opłaty za czynsz – 7380,00 zł 

-Ubezpieczenie budynku – 1150,00 zł 

- Odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 9 301,56 zł 

- Szkolenie pracowników – 789,00 zł 

 Razem ( bez wynagrodzenia) – 50 949,86  zł 

Wszystkie wydatki w 2020 r  - 273 046,86  zł. 
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Na wydatki bieżące poniesione na funkcjonowanie tej instytucji w 2020 roku zgodnie z umową 

z wojewodą mazowieckim gmina otrzymała dla Żłobka Gminnego dotację z programu Maluch+ 

w wysokości : 27 540,00 zł. 

 
Q. Kultura 

 
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Małkini Górnej 

Organizacja i finansowanie Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Małkini Górnej 

Stan zatrudnienia na 31.12.2020r. w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Małkini 

Górnej przedstawia się następująco: 

 6 osób – pełen etat 

 1 osoba 1/8 etatu 

W 2020 roku Gminny Ośrodek Kultury i Sportu otrzymał dotację z budżetu Gminy Małkinia 

Górna w wysokości 680 000,00 zł, która w całości została wykorzystana na działalność 

podstawową. Wydatki placówki poniesione w 2020 roku przedstawiają się następująco: 

Tabela 52. Wydatki GOKiS za 2020r. 

Lp. Wyszczególnienie 

Wydatki GOKiS za 2020r. 

finansowane 
dotacją z Gminy 
Małkinia Górna 

finansowane 
środkami 
własnymi 

Ogółem 

1. 
Zakup materiałów i 
energii 

70 907,53 0,00 70 907,53 

2. Usługi obce 111 093,14 24 842,52 135 935,66 

3. Podatki i opłaty 11 598,00 0,00 11 598,00 

4. Wynagrodzenia 407 765,85 0,00 407 765,85 

5. 
Ubezpieczenia społeczne i 
inne świadczenia 

65 868,08 11 328,46 77 196,54 

6. Pozostałe wydatki 12 767,40 0,00 12 767,40 

RAZEM: 680 000,00 36 170,98 716 170,98 

 

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. 

Starając się sprostać tym wyzwaniom w 2020 roku GOKiS w Małkini Górnej zorganizował 

następujące wydarzenia. 
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28 Finał WOŚP  

     12 stycznia 2020 r. w Małkini 

Górnej zagrała Wielka Orkiestra 

Świątecznej Pomocy. 

Wolontariusze WOŚP rozpoczęli 

kwestę o godz. 8.00. O godzinie 

9.00 wystartowała akcja 

krwiodawstwa. Do mobilnego 

punktu zgłosiły się 34 osoby. Ze 

względu na stan zdrowia, od 

dziewięciorga ochotników nie    

pobrano krwi. Pozostałe osoby 

oddały łącznie 11,25 l krwi. W południe członkowie klubów MKB TEAM, „Ostrów Biega”, 

„Aktywni Węgrów”, Łochowskiej Grupy Biegowej i biegacze niezrzeszeni ruszyli na trasę 14. 

Biegu WOŚP odbywającego się pod hasłem „Policz się z cukrzycą”. Udział w biegu zgłosiło 53 

biegaczy – 29 pań i 24 panów. Najstarszym uczestnikiem biegu był Andrzej Żach (60+), 

najmłodsza uczestniczka to dwuletnia Nadia Zacheja. Po otrzymaniu numeru startowego każdy 

biegacz wrzucał do puszki przynajmniej 20 zł. Po zakończeniu biegu na uczestników czekał 

bigos, kotlety i kiełbaski oraz gorące napoje. Pamiątkowe medale wręczyły Ewa Siwek – 

dyrektor GOKiS i Teresa Pecio – sołtys sołectwa nr 3 Małkinia Górna. Ponadto wśród 

uczestników biegu rozlosowano medale warszawskiej edycji biegu „Policz się z cukrzycą” oraz 

przydatne dla biegaczy gadżety. 

Kolejną atrakcją 28. finału WOŚP w Małkini Górnej była możliwość osobistego zapoznania się 

z działaniem sprzętu, którym dysponuje Ochotnicza Straż Pożarna. Osoby zainteresowane ciężką 

pracą strażaków mogły wsiąść do najnowszego nabytku małkińskiej OSP – średniego samochodu 

ratowniczo-gaśniczego MAN TGN 18.320, sprawdzić ile ważą poszczególne elementy 

strażackiego wyposażenia, nauczyć się prawidłowego wykonywania ratowniczych zabiegów 

przedmedycznych i przetestować swoją odwagę na sprzęcie do akcji na wysokości. 

Z powodu małej liczby osób na ulicach i chłodnego wiatru część wolontariuszy zakończyła 

kwestę około godziny 15.30. Przeliczanie zawartości puszek trwało około 3 godzin. Łącznie z 

wpłatą Przedszkola Samorządowego i uczestników biegu kwesta przyniosła 18.702,75 zł i 23 €. 

Rekordową kwotę 1.782,60 zł zebrała wolontariuszka, która przeprowadziła zbiórkę w Broku i 

Glinie.  
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O godzinie 18.30 na scenie obok GOKiS pojawili się DJ Rawa, LOUKAS, MEGASTARS, a 

sztab #5437 przygotowywał się do licytacji. Na nabywców czekały koszulki, kalendarze, 

breloczki i worki WOŚP, piłka, szalik i proporczyk MKS, koszulka Legii, kalendarz Grupy 

Motocyklowej STAJNIA, obrazy Anny Katarzyny Kacprzyckiej i Barbary Siedleckiej, vouchery 

na sesję fotograficzną w Galerii Cieni Adama Zyśka i makijaż wieczorowy wykonany przez 

Wioletę Korżyńską, kubki od firmy ARIUH oraz ramki i lustra od firmy BD ART.  

O godz. 20.00 licytację przerwano na kilka minut. „Światełko do nieba” w postaci cichych 

fajerwerków było efektowne i rzeczywiście mniej uciążliwe. Po zlicytowaniu wszystkich 

gadżetów okazało się, że konto WOŚP wzbogaci się o 5.060 zł.  

Łącznie w 28. Finale małkiński sztab WOŚP zebrał 23.681 zł 2 gr, 23 € i jeden złoty łańcuszek. 

Podsumowując  28. Finał WOŚP  w Małkini Górnej dyrektor Ewa Siwek podziękowała 

wolontariuszom, członkom sztabu oraz wszystkim osobom, które przyczyniły się do 

bezpiecznego i sprawnego zrealizowania zaplanowanych na ten dzień działań. 

Noworoczny Turniej Orlika w piłce nożnej 

  W sobotę 18 stycznia 2020 

roku na obiekcie sportowym 

Szkoły Podstawowej Nr 2 im. 

Fryderyka Chopina w Małkini 

przy ulicy Leśnej odbył się 

Noworoczny Turniej Piłki 

Nożnej Orlików o Puchar Wójt 

gminy Małkinia Górna. 

Głównym organizatorem 

turniej był MKS MAŁKINIA przy dużym wsparciu sponsorów: Urząd Gminy w Małkini Górnej, 

GOKiS w Małkini Górnej, firmy ROLEK RYCYKILNG Sp. Z.o.o w Małkini Górnej oraz firmy 

DOMOST Sp. Z.o.o także z Małkini Górnej. W turnieju udział wzięło 6 zespołów, a mianowicie 

ASP RUTKI, KS OSTROVIA OSTRÓW MAZOWIECKA, BŁĘKITNI STOCZEK 

WĘGROWSKI, LUKS CZERWIN, UKS OSTRÓW MAZOWIECKA i MKS MAŁKINIA. 

Mecze były prowadzone systemem każdy z każdym i trwały po 12 minut. O kolejności miejsc 

w tabeli decydowała największa ilość zdobytych punktów. Zespoły na parkiecie występowały 

w pięcioosobowych składach, a zmiany trenerzy dokonywali systemem hokejowym. Wszystkie 

zespoły otrzymały puchary, pamiątkowe medale i proporczyki z logo MKS MAŁKINIA, które 
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wręczyli pani Bożena Kordek – wójt gminy Małkinia Górna, pan Roman Rolek właściciel firmy 

ROLEK RECYKLING oraz Prezes klubu MKS MAŁKINIA pan Łukasz Fiodorczuk. Oprócz 

nagród zespołowych została wybrana najlepsza piątka turnieju.  

XXI Grand Prix w biegach przełajowych i I Marsz Nordic Walking 

Pierwszy bieg XXI edycji Grand Prix Małkini Górnej w biegach przełajowych odbył się 24 

stycznia 2020 r. Grand Prix Małkini Górnej w biegach przełajowych to wspólna inicjatywa 

Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Małkini Górnej i Małkińskiego Klubu Biegacza TEAM. 

Zgodnie z regulaminem XXI Grand Prix Małkini Górnej w biegach przełajowych zaplanowano 

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 zawodach wystartowało 86 zawodników. 

Zimowe Ptakoliczenie  

 W Małkini Górnej spacer w ramach 16. Zimowego Ptakoliczenia zorganizowało Koło 

Ornitologiczne działające przy Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu. W zajęciach prowadzonych 

przez Hannę Chromińską i Ewelinę Puścian wzięło udział 17 członków koła.  

Na skwerach, w ogrodach, na polach, na łęgu i ogródkach działkowych zaobserwowano 295 

osobników z 20 gatunków. Uczestnicy spaceru rozpoznali m. in. cztery gatunki sikor, kruki, kosa, 

wróble, mazurki, kwiczoły, sierpówki, gile i mysikrólika. 

Ptakiem 16. Zimowego Ptakoliczenia został wybrany gawron - duży, czarny ptak z rodziny 

krukowatych, spotykany zarówno w krajobrazie silnie zurbanizowanym, jak i w miejscach 
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poddanych mniejszej presji 

człowieka. Wybierając gawrona 

organizatorzy Ptakoliczenia chcieli 

zwrócić uwagę na drastyczne 

zmniejszenie populacji tego gatunku 

wynikające z intensyfikacji 

rolnictwa prowadzącej do utraty 

siedlisk i zubożenia diety. Do spadku 

liczebności gawronów przyczyniają 

się także celowe działania człowieka 

– płoszenie (np. za pomocą armatek hukowych), niszczenie gniazd i wycinanie drzew z 

gniazdami, a także ranienie i zabijanie piskląt i dorosłych ptaków. Podczas 16. Zimowego 

Ptakoliczenia w powiecie ostrowskim zaobserwowano niewiele gawronów, co może potwierdzać 

bardzo niepokojący trend związany z tym gatunkiem.  

6) "Nałogi - droga donikąd". Koncert profilaktyczny w Małkini Górnej 

 Koncert poprowadził Jacek Dewódzki - drugi wokalista legendarnego zespołu Dżem, 

kompozytor, gitarzysta, autor tekstów z wykształcenia natomiast pedagog. Program wydarzenia 

zawiera również ogłoszenie wyników i wręczenie nagród w  konkursie profilaktycznym pn. 

"Żyję zdrowo - bo nie ulegam nałogom" oraz wręczenie dyplomów wolontariuszom, którzy 

wzięli udział w Świątecznej Zbiórce Żywności.Koncert profilaktyczny pn. "Nałogi - droga 

donikąd" zorganizowany został przez Urząd Gminy w Małkini Górnej i Gminny Ośrodek 

Kultury i Sportu w Małkinia Górnej. Wydarzenie odbyło się w 7 lutego 2020 roku w Szkole 

Podstawowej nr 2 im. Fryderyka Chopina w Małkini Górnej. 

W dniach 10 – 21 lutego GOKiS przeprowadził następujące działania na FERIE 2020: 

 Zimowe Przygody Kubusia 

Puchatka – teatrzyk 

 Wyjazd na lodowisko 

 Przegląd Piosenki 

Romantycznej 

 Księżniczka Ania – teatrzyk 

 Rozgrywki w tenisa 
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stołowego 

 Malowanie buziek i Bal karnawałowy. 

XXI Grand Prix w biegach przełajowych i Marsz Nordic Walking 

28 lutego odbyły się kolejne zawody w ramach XXI Grand Prix w biegach przełajowych i Marsz 

Nordic Walking. W zawodach wystartowało 97 zawodników. 

Tropem Wilczym 2020 

 1 marca 2020 r. w ósmej edycji 

Biegu Tropem Wilczym 

pobiegło 171 osób - 86 pań i 85 

panów, czyli więcej niż przed 

rokiem.  

Uczestnicy w koszulkach z 

wizerunkami Żołnierzy 

Wyklętych pokonują dystans 

będący wielokrotnością 1963 

metrów. Nie ma limitu wiekowego, a ponieważ uczestnicy nie rywalizują ze sobą, więc po 

zakończeniu biegu każdy biegacz otrzymuje medal z odciskiem wilczej łapy. 

Udział w biegu organizowanym przez małkiński GOKiS zadeklarowali członkowie klubów 

MKB TEAM i „Ostrów Biega”, panie z klubu Nordic Walking oraz biegacze niezrzeszeni – 

indywidualnie i w grupach rodzinnych (nawet trójpokoleniowych). Po raz pierwszy w biegu 

wzięła udział Bożena Kordek – wójt gminy Małkinia Górna.  

Najstarszą uczestniczką Biegu była Barbara Pawełczuk (70+). Najmłodsze uczestniczki – Kinga 

Rosińska (rocznik 2018) oraz Zuzanna Siwek i Nadia Zacheja (rocznik 2017) - korzystały na 

trasie ze wsparcia rodziców. Najwytrwalsi biegacze pokonali trasę biegu trzykrotnie. 

Po biegu uczestnicy posilili się wojskową grochówką.  

Po raz kolejny o realia historyczne zadbali członkowie łomżyńskiej Grupy Rekonstrukcji 

Historycznej Narew. Na stoisku GRH można było obejrzeć m.in.  

 karabin maszynowy MG 34,  

 karabiny systemu Mausera - niemiecki Kar98k i polski kbk wz. 29,  

 rewolwer Nagan,  

 pistolet P08 Parabellum,  



128 

 niemiecki trzonkowy granat zaczepny (Stielhandgranate 24 mit Brennzünder 24),  

 tornister wojskowy polski i tornister wojskowy niemiecki (tzw. sierściuch).  

Prezentacji broni towarzyszyły bardzo ciekawe wspomnienia rodzinne członków GRH. Wnuk 

Damiana Stachacza - członka Szarych Szergów (ps. Małpka, Huragan), uczestnika bitwy pod 

Sieczychami, w której poległ Tadeusz Zawadzki (ps. Zośka) oraz wnuk Władysława 

Koluśniewskiego z 33. pułku piechoty z Łomży odznaczonego czterokrotnie Krzyżem 

Walecznych i Orderem Virtuti Militari obiecali, że na następne spotkanie przywiozą e publikacje 

historyczne dotyczące ich dziadków i pamiątki rodzinne. 

GRH Narew zaprezentowała także elementy umundurowania. Członkowie grupy byli ubrani w 

mundury polskie oraz zdobywane w trakcie walki niemieckie parki i wojskowe pasy> 

ciekawostka jest fakt, że nosząc niemieckie pasy z napisem „Gott mit uns” (Bóg jest z nami) 

partyzanci zapinali je w ten sposób, by widniejący na nich orzeł był odwrócony głową do dołu. 

Po uczczeniu pamięci Żołnierzy Wyklętych minutą ciszy uczestnicy Biegu zostali udekorowani 

przez Bożenę Kordek - wójta gminy Małkinia Górna i Ewę Siwek – dyrektora małkińskiego 

GOKiS pamiątkowymi medalami i pozowali do wspólnego zdjęcia. 

Na zakończenie uroczystości ku czci Żołnierzy Wyklętych w Małkini Górnej delegacja władz 

Urzędu Gminy złożyła kwiaty i zapaliła znicze pod pomnikiem w Glinie. 

Działania podjęte po ogłoszeniu pandemii COVID-19. 

 Noc sów – konkurs plastyczny  

Kartka Wielkanocna - konkurs 

online 

Teatrzyk - online100 rocznica 

urodzin Św. Jana Pawła II - 

piosenka online 

Życzenia dla mamy – online 

Mój wymarzony Dzień 

Dziecka – konkurs plastyczny 

online 
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Akcja krwiodawstwa 

25 maja zorganizowaliśmy akcje krwiodawstwa 

Terenowe zajęcia ornitologiczne 

Dzięki złagodzeniu przepisów dotyczących ograniczeń związanych z COVID-19 czerwcowe 

zajęcia koła ornitologicznego odbyły się w terenie. 20.06.20 nad Bużyskiem w Prostyni 

członkowie koła ornitologicznego wypatrzyli i zidentyfikowali kilkanaście gatunków ptaków. 

Zaobserwowano m.in. kolonie rybitw czarnych i mew śmieszek, gęgawy, łabędzie nieme, łyski, 

pliszki żółte i siwe, rokitniczkę, bociany białe, czajki, gawrony, kawki, wrony siwe, sroki, szpaki, 

sieweczkę rzeczną i bataliona w szacie godowej. Na łące nad Bużyskiem zaobserwowano także 

dwa gatunki ważek (żagnicę rudą i tandem łątki wczesnej) oraz kilka gatunków motyli – między 

innymi przeplatkę atalię i strzępotka ruczajnika. 

Zajęcia Wakacyjne 

 01.07. - Dmuchana zjeżdżalnia 

03.07. - Ścianka wspinaczkowa 

06.07. - Mega bańki mydlane 

08.07. - Teatrzyk pt. „Calineczka”10.07. - Ślizgawka wodna 

13.07. - Gramy w badmintona 

15.07. - Dmuchana zjeżdżalnia 

17.07. - Wakacyjny turniej w kapsle 

18.07. - Zabawa i edukacja ze strażakami 

22.07. - Teatrzyk pt. „Nowe przygody doktora Dolittle” 

25.07. - Eksplozja Kolorów    

27.07. - Święto Latawca 
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29.07. - Ślizgawka wodna 

30.07. - Gry i zabawy na świeżym 

powietrzu 

03.08. - Gramy w badmintona  

05.08. - Teatrzyk pt. „Królewna 

Śnieżka i 7 Krasnoludków”  

07.08. - Muzyczne Wieczory 

Koncert zespołu Czar 

10.08. - Mega bańki mydlane 

12.08. - Tenis stołowy dla każdego 

19.08. - Teatrzyk pt. „O Popielu i 

myszach” 

21.08. - Wyjazd do parku 

„Potupajka w Niewiadomej” 

21.08. - Muzyczne Wieczory 

Koncert zespołu Belfers Band 

24.08. - Święto Latawca 

25.08. - Warsztaty cukiernicze „Mój lizak” 

26.08. - Dmuchana zjeżdżalnia 

27.08. - Muzyczne Wieczory Koncert Akordeonistów 

17.07 – 14.08. - „Pomaluj moje podwórko na żółto i na niebiesko” 
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 Wakacyjne warsztaty 

plastyczne podczas, których 

młodzież uczyła się różnych 

technik rysunku. 

Na początek ołówek i kredki, a 

potem ozdabianie podwórka i 

ściany garażu, która zamieni się 

w piękną łąkę.  

Projekt "Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach Programu 

Bardzo Młoda Kultura 2019-2021 oraz ze środków Samorządu Województwa 

Mazowieckiego." 

12 września – Bieg Pamięci 

Bieg  zorganizowany by 

uczcić pamięć wszystkich 

poległych podczas II Wojny  

Światowej. Start przy 

budynku Urzędu Gminy w 

Małkini Górnej, meta przy 

Gminnym Ośrodku Kultury i 

Sportu. Dystans ok. 2000m. 

Każdy Uczestnik otrzymał 

medal pamiątkowy. 

13 września - Turniej Piłkarski "W drodze po marzenia" 

Turniej zorganizowany został przez akademie piłkarską z Ostrowi Mazowieckiej, Football 

Dream Passion. "W drodze po marzenia" to cykl piłkarskich eventów, który ma na celu 

popularyzowanie szeroko rozumianej aktywności, rozpowszechnianie piłki nożnej, integrację 

środowiska, zrzeszanie miłośników sportu oraz odkrywanie lokalnych talentów. 
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 Kategorie wiekowe Turnieju to 

roczniki 2012, 2011, 2008/2009. 

Nagrody, jakie zostały przyznane to: puchary dla wszystkich drużyn, medale dla każdego 

uczestnika, nagroda MVP, najlepszy bramkarz. Ponadto, każda drużyna uhonorowała swojego 

najlepszego zawodnika statuetką. Organizatorzy wydarzenia są dumni, że wizja na cykl 

piłkarskich eventów "W drodze po marzenia" została doceniona przez Urząd Marszałkowski w 

Warszawie, który przyznał dofinansowanie na organizację przedsięwzięcia. Patronat nad 

piłkarskimi zmaganiami objęli również Wójt Gminy Małkinia Górna, Bożena Kordek i Gminny 

Ośrodek Kultury i Sportu na czele z dyrektor Ewą Siwek.  

18 września - Sprzątanie Świata  

19 września – Narodowy Dzień Sportu 

19 września święto wszystkich miłośników aktywności fizycznej i tych, którzy chcą rozpocząć 

swoją przygodę ze sportem – Narodowy Dzień Sportu. Tego dnia po raz ósmy w całej Polsce, 

zarówno w małych miejscowościach, jak i dużych miastach, odbędą się bezpłatne treningi.  

W Małkini Górnej 19 września wszyscy, którzy kochają sport, będą mogli kibicować 

zawodnikom MKS Małkini w meczach juniorów, trampkarzy i seniorów. Rozgrywki rozpoczną 

się o godz. 11:00 na stadionie gminnym przy ul. Kolejowej 7. 

1 października Akcja krwiodawstwa 

3 października Koło ornitologiczne GOKiS zorganizowało wycieczkę terenową z okazji 

Europejskich Dni Ptaków. Spotkaliśmy się przy Szkole Podstawowej w Kiełczewie. Z lornetkami 

ruszyliśmy w teren. Po wycieczce odbyło się ognisko.  
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10 października - XXII Jesienne Biegi Małkińskie 

 W sobotę 10 października odbędą się XXII Jesienne Biegi Małkińskie. Jest to impreza 

podsumowująca sezon biegowy w Małkini Górnej. Podczas zawodów wręczymy medale za XXI 

Grand Prix Małkini Górnej i I Grand Prix Nordic Walking Małkini Górnej. Wśród uczestników 

wielokrotny Mistrz Polski Krzysztof Człapski. 

16 października w naszym Ośrodku odbył się CASTING wokalny. Poprowadził go pan Tomasz 

Runo śpiewak operowy, menadżer 

wielu artystów, a zarazem mąż Patrycji 

Runo zwanej Księżniczką Cygańskiej 

Piosenki.  

Wystawa Tak powstała Niepodległa 

Biuro Programu „Niepodległa” i 

GOKiS Małkinia Górna zorganizowały wystawę plenerową 

poświęconą  procesowi odzyskiwania przez Polskę 

niepodległości oraz dorobkowi II Rzeczypospolitej. 

Ekspozycja składa się z plansz, przedstawiających wysiłki 

Polaków, które doprowadziły do odzyskania niepodległości 

oraz osiągnięcia II Rzeczypospolitej. Wystawa była do 

obejrzenia w dniach 6-27 listopada przy GOKiS Małkinia 

Górna.  

11 listopada - Wirtualny Bieg Niepodległości 

Wydarzenie dla wszystkich miłośników biegania i ogólnej 

aktywności. Brak limitu czasowego powodował, że każdy 

mógł przebiec, przejechać rowerem czy nawet 

przemaszerować, zamanifestować swój patriotyzm. 

Zadanie polegało na pokonaniu min. 11 km na 11 listopada. Termin realizacji to 8 -15 

listopada. Dla każdego Uczestnika medal pamiątkowy w cenie: 20zł do odbioru w GOKiS 

Małkinia Górna. Dla każdego Uczestnika medal pamiątkowy.  
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13 listopada delegacja Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Małkini Górnej złożyła 

chryzantemy w  miejscach upamiętnienia na terenie Muzeum Treblinka.  

30 listopada GOKiS Małkinia Górna po raz 

pierwszy włącza się do akcji Fundacji Małych 

Stópek „Paczuszka dla Maluszka”. 

 Każdy z nas mógł pomóc  wystarczy że 

przyniósł do nas paczkę pieluch, chusteczki czy 

kosmetyki dla maluchów, a my przekazaliśmy to dalej. Zbieraliśmy artykuły higieniczne: 

pieluszki jednorazowe, chusteczki nawilżane, kosmetyki do pielęgnacji niemowląt, ale również 

artykuły dla mam. Z przekazanych artykułów przygotowuj się świąteczne paczuszki, które na 

święta przekazywane są dzieciom, którymi opiekuje się Fundacja. 

Zajęcia ONLINE: 

‐ zajęcia teatralne, 

‐ zabawę na wyobraźnię  

‐  Lanie wosku, 

‐ dekoracja bożonarodzeniowa 

 
 
Gminna Biblioteka Publiczna w Małkini Górnej 

W 2020 roku na terenie gminy Małkinia Górna funkcjonowały dwie placówki biblioteczne;  

Gminna Biblioteka Publiczna w Małkini Górnej i Filia Biblioteczna w Prostyni, których 

głównym zadaniem było systematyczne uzupełnianie zbiorów bibliotecznych, opracowywanie 

ich i udostępnianie użytkownikom, a także prowadzenie działalności informacyjnej, 

bibliograficznej, edukacyjnej i popularyzatorskiej w celu zaspokojenia potrzeb oświatowych i 

kulturalnych społeczności gminy. W ciągu roku nie otwierano nowych placówek bibliotecznych. 

Zamknięcie dla czytelników było czasowe zgodnie z decyzją administracji rządowej.  Do potrzeb 

osób z niepełnosprawnością dostosowany jest lokal biblioteki gminnej. Do wejścia głównego 

znajduje się pojazd dla wózków inwalidzkich oraz szeroki korytarz wewnątrz biblioteki.  

 W 2020 roku Gminna Biblioteka Publiczna otrzymała dotację z budżetu Gminy Małkinia 

Górna w wysokości 391 562,68 zł, która w całości została wykorzystana na działalność 

podstawową. Wydatki poniesione w 2020 roku przedstawia poniższa tabela: 
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Tabela 53. Wydatki Gminnej Biblioteki Publicznej  za 2020r. 

Lp. Wyszczególnienie 

Wydatki GBP za 2020r. 

finansowane 
dotacją z 
Gminy 

Małkinia 
Górna 

finansowane 
środkami 
własnymi 

finansowane 
dotacją z 
Biblioteki 

Narodowej 

Ogółem 

1. 
Zakup materiałów i 
energii 

60 077,83 0,00 13 462,00 73 539,83 

2. Usługi obce 7 531,36 0,00 0,00 7 531,36 

3. Podatki i opłaty 1 826,43 0,00 0,00 1 826,43 

4. Wynagrodzenia 287 678,56 0,00 0,00 287 678,56 

5. 
Ubezpieczenia 
społeczne i inne 
świadczenia 

34 369,78 25 377,02 0,00 59 746,80 

6. Pozostałe wydatki 78,72 0,00 0,00 78,72 

RAZEM: 391 562,68 25 377,02 13 462,00 430 401,70 

 

W bibliotece zatrudnionych było 4 pracowników merytorycznych (etat), 1 pracownik obsługi 

(3/4 etatu) i księgowa (1/8 etatu). W ciągu roku nie zmieniła się struktura zatrudnienia. W dniu 

28 grudnia 2020 r. pracownik biblioteki filialnej odszedł na emeryturę i zatrudniono nowego 

pracownika. 

Stan księgozbioru na dzień  1 stycznia 2020 roku wynosił 52.698 wol., zaś na dzień 31grudnia 

2020 roku – 52.765 wol. na kwotę 672 850,89  zł. Liczba woluminów na 1000 mieszkańców 

gminy kształtowała  się na poziomie 4522 wol.  W porównaniu z rokiem poprzednim wskaźnik 

uległ zwiększeniu o 49 wol. Na dzień 1 stycznia 2020 roku, w przeliczeniu na 1 mieszkańca 

gminy, łączna liczba woluminów wynosiła 4,47, natomiast na dzień 31 grudnia 2020 r. – 4,52. 

W 2020 roku księgozbiór biblioteki uzupełniony został poprzez zakupy zbiorów, na które 

wydatkowano ogółem 38.462,86 zł i zakupiono 1.671 wol. nowości wydawniczych ; z tego 

25.000,86 zł stanowiły środki samorządowe, natomiast 13.462,00 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 niższa o 3.198,00 zł, natomiast środki samorządowe wynosiły 25.000,86 

zł. Ogółem zmniejszone zostały wpływy zbiorów bibliotecznych  o 166 wol. i wydatkowano 

mniej o 3.198,00 zł.   

Wskaźnik zakupu książek na 1000 mieszkańców gminy wynosił: 
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- w 2019 r. -  155,5 

-  w 2020 r.  - 143,2 

W ogólnej strukturze wpływów literatura piękna dla dorosłych stanowiła 68% ogółu wpływów, 

literatura piękna dla dzieci i młodzieży 23%, natomiast literatura z innych działów 9 %.  

 

Wykres 6 

 
Kierując się środowiskowymi potrzebami czytelników i zaopatrując ich w poszukiwane nowości 

wydawnicze zwiększone zostały wpływy literatury pięknej dla dorosłych o 5%, natomiast 

zmniejszono wpływy literatury z innych działów o 1%  i literatury pięknej dla dzieci i młodzieży 

o 4% . 

Zbiory biblioteczne wzbogacono m.in. o najnowsze bajki ze znanymi bohaterami, książki 

aktywizujące i poszukiwane serie wydawnicze dla najmłodszych oraz powieści przygodowe, 

detektywistyczne, fantastyczne i należące do poszukiwanych serii wydawniczych dla dzieci 

starszych i młodzieży, a także powieści współczesnych pisarzy polskich i obcych, literaturę 

sensacyjną, kryminalną, obyczajową i przygodową oraz literaturę faktu, biografie, sagi 

oraz nowości wchodzące w skład serii i cykli wydawniczych dla dorosłych. 

Użytkownicy biblioteki- oprócz księgozbioru- mieli też do dyspozycji 27 tyt. czasopism, których 

udostępniono na miejscu 363  i wypożyczono do domu 52 tytuły. Biblioteka gminna zapewniała 

również możliwość wypożyczenia zbiorów audiowizualnych i elektronicznych   w ogólnej 

liczbie 86 jednostek inwentarzowych. W 2020 r. nie uzupełniano i nie odnotowano wypożyczeń 

i udostępnień zbiorów specjalnych wśród korzystających z biblioteki.   Biblioteka gminna i 

filialna obsługiwała 992 zarejestrowanych czytelników, co stanowi 8,50% mieszkańców gminy. 

W ogólnej strukturze wiekowej dominował czytelnik w VI grupie wiekowej (od lat 25 do 44), 

Struktura wpływów w 2020 r.

literatura piękna dla dorosłych - 68% literatura piękna dla dzieci i młodzieży - 23%

literatura z innych działów - 9%
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który stanowił 27 % ogólnej liczby zarejestrowanych czytelników. Najmniej zarejestrowano 

najmłodszych czytelników w wieku do 5 lat ( I grupa wiekowa).   

Wg zajęcia najwięcej korzystających stanowili uczniowie – 31%, najmniej z bibliotek korzystało 

dzieci w wieku przedszkolnym – 2% i rolników 1%. Zarejestrowani czytelnicy wypożyczyli na 

zewnątrz i na miejscu ogółem 20.186 wol. książek. Na zewnątrz wypożyczono ogółem 19.425 

wol. Literatura piękna dla dorosłych stanowiła 79% ogółu wypożyczeń, literatura piękna dla 

dzieci i młodzieży -14%, natomiast literatura z innych działów – 7%. 

Wykres 7 

 

Na miejscu udostępniono 761 wol. literatury pięknej dla dzieci i młodzieży oraz z innych 

działów. W ogólnej strukturze udostępnień literatura z innych działów stanowiła 76% ogólnych 

udostępnień, literatura dla dzieci i młodzieży- 22%, natomiast literatura z innych działów 2%. 

Wykres 8 

 

Wypożyczenia zbiorów na zewnątrz

literatura piękna dla dorosłych- 79% literatura piękna dla dzieci i młodzieży - 14%
literatura z innych działów - 7%

Udostępnianie zbiorów na miejscu

literatura piękna dla dzieci i młodzieży  - 22%
literatura piękna dla dorosłych - 2%
literatura z innych działów - 76%
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W 2020 r. w  wypożyczalni i czytelni zarejestrowano ogółem 7.660 odwiedzin czytelników. 

Wypożyczenia na 1 czytelnika wynosiły 20,35 wol., natomiast liczba wypożyczonych książek 

na 1000 mieszkańców – 1730 wol. W porównaniu z rokiem poprzednim liczba czytelników 

na 1000 mieszkańców zmniejszyła się o 13 i  zmniejszone zostały wypożyczenia na 1czytelnika   

o 4,71 wol. 

 W 2020 roku w bibliotece - oprócz wypożyczania zbiorów na zewnątrz i udostępniania 

prezencyjnego - prowadzona była usługa „Książka na telefon”. Czytelnicy, którzy mieli kłopoty 

ze zdrowiem, osoby starsze i niepełnosprawne mieli możliwość zamówienia książek przez 

telefon z dostawą do domu przez upoważnione osoby. Ponadto czytelnicy mogli korzystać  z e-

booków na platformie  Legimi,, która oferowała bezpłatnie dostęp  do ponad  50 tysięcy książek 

w wersji elektronicznej w ramach przystąpienia biblioteki gminnej do Konsorcjum Bibliotek 

Publicznych Województwa Mazowieckiego.  

W 2020 r. użytkownicy biblioteki korzystali również z bezpłatnego dostępu 

do szerokopasmowego internetu oraz bezprzewodowego internetu na terenie biblioteki gminnej  

i filialnej. W bibliotece gminnej użytkowano 6 komputerów, natomiast w bibliotece filialnej 

czytelnicy mieli do dyspozycji  3 komputery. Ogółem zarejestrowano 52 osoby korzystające    z 

internetu w czytelni naukowej i internetowej (mniej o 244 użytkowników w porównaniu z rokiem 

poprzednim).  

W ramach działalności informacyjnej i bibliograficznej prowadzonej przez bibliotekę 

użytkownikom udzielono 640 informacji tematycznych oraz bibliograficznych. Liczba 

informacji – w porównaniu z 2019 r. – zmniejszyła się o 2.428 udzielone informacje.  Biblioteka 

gminna oraz filialna oferowała też korzystanie z katalogów bibliotecznych w wersji on-line, do 

których 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 i składać zamówienia na książki, a także dokonywać 

przedłużenia zwrotu książek. W bibliotece filialnej zakończono prace związane z 

przygotowaniem zbiorów bibliotecznych do ich komputerowego wypożyczania. W 2020 r. 

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. Biblioteka zorganizowała ogółem 118 

różnych form pracy kulturalno-oświatowej, promującej czytelnictwo; w tym wydarzeń 
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kulturalnych zorganizowano 45 z udziałem 704 osób oraz wykonano 73 wystawki tematyczne. 

W związku z wydarzeniami poniesione zostały wydatki w kwocie 1230,27 zł.    

W 2020 r. działalność kulturalna i oświatowa była bardzo ograniczona i w związku z tym nie 

można było zrealizować zaplanowanych spotkań i zajęć bibliotecznych. Działalność z udziałem 

uczestników imprez i spotkań  prowadzona była do 12 marca 2020 r. oraz w dniu 5 września na 

placu przed Biblioteką mieszkańcy gminy wzięli udział w Narodowym Czytaniu.   W 2020 r. 

ogółem przeprowadzono następujące formy pracy kulturalnej i oświatowej: 

1) spotkanie teatralne  dla najmłodszych i dorosłych – „Piraci i skarb pustyni”  z udziałem 32 

przedszkolaków oraz  zorganizowane z okazji Dnia Kobiet, w którym udział wzięło 45 osób, 

       

Spotkanie teatrzykowe dla najmłodszych                      Spotkanie teatralne dla dorosłych 

2) spotkania biblioteczne – zorganizowane z okazji Dnia Babci i Dziadka oraz Narodowego 

Czytania. Ogółem w 2 spotkaniach uczestniczyło 105 osób, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Narodowe Czytanie 

 



140 

3) wycieczki do biblioteki- połączone z lekcją biblioteczną, która przeprowadzona została  z 

udziałem 11 uczniów ze Szkoły Podstawowej w Prostyni,    

4) spotkania głośnego czytania - podczas których dzieci na zajęciach bibliotecznych czytały 

same lub słuchały czytanych książek przez wolontariuszy lub osoby dorosłe. Ogółem odbyło się 

10 spotkań z udziałem 160 osób,   

5) dyskusje nad książką – przeprowadzone były najczęściej po spotkaniach głośnego czytania. 

Ogółem przeprowadzono 10 dyskusji nad książką lub fragmentem literackim z udziałem 159 

osób, 

6) pogadanki z pokazem -  przeprowadzone zostały przez strażaków z OSP w Małkini Górnej     i 

Prostyni w ramach programu profilaktycznego pt. „Bezpieczne ferie” z udziałem 16 uczniów, 

             

Pogadanka z pokazem  

warsztaty techniczne, plastyczne oraz gry i zabawy literackie, planszowe, ruchowe i zajęcia 
plastyczne - prowadzone w czasie zajęć bibliotecznych. Przeprowadzono ich 17 z udziałem 146 
osób, 
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7) Zajęcia biblioteczne 

9) konkurs literacki , który przeprowadzony został okazjonalnie ze znajomości czytanego tekstu 

podczas Narodowego Czytania z udziałem 30 osób,   

10) wystawki, wystawy - wykonane zostały z okazji  rocznic literackich, historycznych, stałych 

obchodów i świąt oraz ważnych wydarzeń w ogólnej liczbie 255. 

 Biblioteka brała udział w ogólnopolskich akcjach czytelniczych  -  Cała Polska czyta dzieciom 

i Narodowym Czytaniu (5.IX) oraz promowała ogólnopolskie konkursy, spotkania autorskie oraz 

nadawane koncerty podając strony www i terminy ich organizowania. Stałe zajęcia z dziećmi 

prowadzone były w bibliotece gminnej i filialnej w każdy czwartek od godz. 14.30 do godz.16.00 

oraz w czasie ferii zimowych .     

W 2020 r. biblioteka gminna przystąpiła do projektu „Mała książka – wielki człowiek” 

skierowanego do dzieci najmłodszych z roczników 2014-2017, w ramach którego dzieci 

otrzymały bezpłatnie wyprawki książkowe.                                                                                     

W 2020 r. decyzją administracji rządowej biblioteka była dwukrotnie zamknięta dla czytelników   

(od 12 marca do 3 maja i od 7 listopada do 29 listopada) z powodu występowania pandemii 

COVID 19. Po wznowieniu działalności (bez możliwości prowadzenia działalności kulturalno-

oświatowej w bibliotece) udostępnianie zbiorów odbywało się z zachowaniem  reżimu 

sanitarnego bez wolnego dostępu do półek. W tym celu zalecane było zapoznanie 

się z katalogiem on-line i przygotowanie listy z powiadomieniem bibliotekarza telefonicznie lub 

e-mailowo. Przez cały okres zamknięcia placówek bibliotecznych wydawane były czytelnikom 

kody do korzystania z e-booków oraz zachęcano do korzystania z ogólnopolskich konkursów i 

koncertów oraz spotkań autorskich w formie on-line podając strony www i linki. 

 

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 na 10 sesjach zwyczajnych i podjęła 73 uchwały, zgodnie 

z planem pracy rady przyjętym uchwałą nr 139/XVI/2019 z dnia 9 grudnia 2019 r. Wszystkie 

uchwały opublikowane zostały w Biuletynie Informacji Publicznej. 
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Realizując obowiązki nałożone przepisami ustawy samorządowej Wójt Gminy przy 

pomocy Urzędu Gminy realizował uchwały podjęte przez Radę Gminy w sposób określony 

uchwałami. 

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. W wyniku nadzoru Kolegium Regionalnej Izby 

Obrachunkowej podjęło następujące uchwały: 

 uchwała w sprawie orzeczenia nieważności uchwały nr 208/XXVI/2020 Rady Gminy 

Małkinia Górna z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy 

finansowej Gminy Małkinia Górna na lata 2020-2033; 

 uchwała w sprawie orzeczenia nieważności w części uchwały nr 204/XXVI/2020 

Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie określenia metody 

ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy 

Małkinia Górna oraz ustalenia stawki tej opłaty; 

 uchwała w sprawie orzeczenia nieważności uchwały nr  209/XXVI/2020 Rady Gminy 

Małkinia Górna z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 

rok. 

  Szczegółowy sposób wykonania uchwał zawiera poniższa tabela. 

 

Tabela 54. Podjęte w 2020 r uchwały przez Radę Gminy Małkinia Górna. 

l.p. 
numer 

uchwały i data 
podjęcia  

w sprawie 
Sposób załatwienia 

1 
141/XVIII/2020 
z 08.01.2020 r. 

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych i Narkomanii dla Gminy 
Małkinia Górna na 2020 rok 

- Uchwała wchodzi w życie 
z dniem podjęcia 

2 
142/XVIII/2020 
z 08.01.2020 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości 
stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg 
gminnych 

- Uchwała wchodzi w życie 
po upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa 
Mazowieckiego 
 

3 
143/XVIII/2020 
z 08.01.2020 r. 

w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia 
Klub „Senior+” na terenie Gminy Małkinia 
Górna w miejscowości Małkinia Górna 

- Uchwała wchodzi w życie 
po upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia w Dz. Urz. Woj. 
Maz.  
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4 
144/XVIII/2020 
z 08.01.2020 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie nadania 
Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Małkini Górnej 
 
 

- Uchwała wchodzi w życie 
po upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa 
Mazowieckiego 

5 
145/XVIII/2020 
z 08.01.2020 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 

6 
146/XVIII/2020 
z 08.01.2020 r. 

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy 
finansowej Gminy Małkinia Górna na lata 
2020 - 2033 

- Uchwała wchodzi w życie 
z dniem podjęcia  

7 
147/XVIII/2020 
z 08.01.2020 r. 

 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 
rok 

- Uchwała wchodzi w życie 
z dniem podjęcia 

8 
148/XIX/2020 z 

03.02.2020 r. 

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu 
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz 
Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla 
Gminy Małkinia Górna na lata 2020 – 2024 

- Uchwała wchodzi w życie 
z dniem podjęcia 

9 
149/XIX/2020 z 

03.02.2020 r. 

w sprawie przyjęcia Programu Rozwoju i 
Promocji Wolontariatu w Gminie Małkinia 
Górna na 2020 rok 

- Uchwała wchodzi w życie 
z dniem podjęcia 

10 
150/XIX/2020 z 

03.02.2020 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 

11 
151/XIX/2020 z 

03.02.2020 r. 
w sprawie ustalenia wysokości opłaty za 
wpis do rejestru żłobków i klubów 
dziecięcych 

- Uchwała wchodzi w życie 
po upływie 14 dni od jej 
ogłoszenia w Dz. Urz. Woj. 
Maz.  
 

12 
152/XIX/2020 z 

03.02.2020 r. 

w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad 
żłobkami, klubami dziecięcymi oraz 
dziennymi opiekunami 

- Uchwała wchodzi w życie 
z dniem podjęcia  

13 
153/XIX/2020 z 

03.02.2020 r. 
w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie na 
rzecz Gminy Małkinia Górna darowizny 
nieruchomości 

- Uchwała wchodzi w życie 
z dniem podjęcia 

14 
154/XIX/2020 z 

03.02.2020 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy 
finansowej Gminy Małkinia Górna na lata 
2020 - 2033 

 
- Uchwała wchodzi w życie 
z dniem podjęcia 
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15 
155/XIX/2020 z 

03.02.2020 r. 
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 
rok 

- Uchwała wchodzi w życie 
z dniem podjęcia 

16 
156/XX/2020 z 
09.03.2020 r. 

w sprawie przyjęcia planu dofinansowania 
form doskonalenia zawodowego nauczycieli 
oraz ustalenia maksymalnej kwoty 
dofinansowania opłat za kształcenie 
nauczycieli zatrudnionych w szkołach i 
placówkach prowadzonych przez Gminę 
Małkinia Górna na rok 2020 

- Uchwała wchodzi w życie 
z dniem podjęcia 

17 
157/XXI/2020 z 

11.03.2020 r. 

w sprawie określenia Programu opieki nad 
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie Gminy 
Małkinia Górna na 2020 r. 

- Uchwała wchodzi w życie 
po upływie 14 dni od jej 
ogłoszenia w Dz. Urz. Woj. 
Maz.  
 

18 
158/XXI/2020 z 

11.03.2020 r. 

w sprawie wskazania wstępnych miejsc 
lokalizacji przystanków komunikacyjnych 
przy drodze powiatowej nr 2637W w 
miejscowości Orło oraz przy drodze 
powiatowej nr 2656W w miejscowości 
Żachy Pawły 

 
- Uchwała wchodzi w życie 
z dniem podjęcia 

19 
159/XXI/2020 z 

11.03.2020 r w sprawie uchwalenia Regulaminu 
utrzymania czystości i porządku na terenie 
Gminy Małkinia Górna 

Uchwała podlega publikacji 
w Dzienniku Urzędowym 
Województwa 
Mazowieckiego. 
Uchwała wchodzi w życie z 
dniem 1 kwietnia 2020 r. 

20 
160/XXI/2020 z 

11.03.2020 r. 

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu 
świadczenia usług w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości z terenu gminy Małkinia 
Górna i zagospodarowania tych odpadów 

Uchwała podlega publikacji 
w Dzienniku Urzędowym 
Województwa 
Mazowieckiego. 
Uchwała wchodzi w życie z 
dniem 1 kwietnia 2020 r. 

21 
161/XXI/2020 z 

11.03.2020 r. 

w sprawie określenia metody ustalania 
opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi na terenie gminy 
Małkinia Górna oraz ustalenia stawki tej 
opłaty 

Uchwała podlega publikacji 
w Dzienniku Urzędowym 
Województwa 
Mazowieckiego. 
Uchwała wchodzi w życie z 
dniem 1 kwietnia 2020 r. 

22 
162/XXI/2020 z 

11.03.2020 r. 

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości 
opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi składanej przez właściciela 
nieruchomości oraz warunków i trybu 
składania deklaracji za pomocą środków 
komunikacji elektronicznej 

Uchwała podlega publikacji 
w Dzienniku Urzędowym 
Województwa 
Mazowieckiego. 
Uchwała wchodzi w życie z 
dniem 1 kwietnia 2020 r. 

23 
163/XXI/2020 z 

11.03.2020 r. 

zmieniająca uchwałę 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  
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24 
164/XXI/2020 z 

11.03.2020 r. 
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia 
wysokości stawek podatku od 
nieruchomości 

Uchwała podlega 
ogłoszeniu w Dzienniku 
Urzędowym Województwa 
Mazowieckiego. 
Uchwała ma moc 
obowiązującą od dnia 1 
stycznia 2020 roku. 

25 
165/XXI/2020 z 

11.03.2020 r. 

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy 
finansowej Gminy Małkinia Górna na lata 
2020 - 2033 

Uchwała wchodzi w życie z 
dniem podjęcia. 

26 
166/XXI/2020 z 

11.03.2020 r. 
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 
rok 

Uchwała wchodzi w życie z 
dniem podjęcia. 

27 
167/XXII/2020 
z 28.04.2020 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 
kolejnej umowy najmu lokalu stanowiącego 
własność Gminy Małkinia Górna, na czas 
nieoznaczony w trybie bezprzetargowym 

Uchwała wchodzi w życie z 
dniem podjęcia. 

28 
168/XXII/2020 
z 28.04.2020 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 
kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości 
gruntowej stanowiącej własność Gminy 
Małkinia Górna, na czas nieoznaczony w 
trybie bezprzetargowym 

Uchwała wchodzi w życie z 
dniem podjęcia. 

29 
169/XXII/2020 
z 28.04.2020 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie 
przez Gminę Małkinia Górna wkładów 
niepieniężnych do Zakładu Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. 

Uchwała wchodzi w życie z 
dniem podjęcia. 

30 
170/XXII/2020 
z 28.04.2020 r. 

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy 
finansowej Gminy Małkinia Górna na lata 
2020 - 2033 

Uchwała wchodzi w życie z 
dniem podjęcia. 

31 
171/XXII/2020 
z 28.04.2020 r. 

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 
rok 

Uchwała wchodzi w życie z 
dniem podjęcia. 

32 
172/XXIII/2020 
z 05.06.2020 r. 

w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy 
społecznej Gminy Małkinia Górna za rok 
2019 

Uchwała wchodzi w życie z 
dniem podjęcia. 

33 
173/XXIII/2020 
z 05.06.2020 r. 

w sprawie rozpatrzenia wniosku mieszkanki 
Gminy Małkinia Górna 

Uchwała wchodzi w życie z 
dniem podjęcia. 

34 
174/XXIII/2020 
z 05.06.2020 r. 

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność 
Wójta Gminy Małkinia Górna 

Uchwała wchodzi w życie z 
dniem podjęcia. 

35 
175/XXIII/2020 
z 05.06.2020 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. 

36 
176/XXIII/2020 
z 05.06.2020 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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37 

 
177/XXIII/2020 
z 05.06.2020 r. 

 
w sprawie 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.  
 

38 
178/XXIII/2020 
z 05.06.2020 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia 
zgody na wniesienie przez Gminę Małkinia 
Górna wkładów niepieniężnych do Zakładu 
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 
Spółka z o.o. 

Uchwała wchodzi w życie z 
dniem podjęcia. 

39 
179/XXIII/2020 
z 05.06.2020 r. 

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy 
finansowej Gminy Małkinia Górna na lata 
2020 - 2033 

Uchwała wchodzi w życie z 
dniem podjęcia. 

40 
180/XXIII/2020 
z 05.06.2020 r. 

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 
rok 

- Uchwała wchodzi w życie 
z dniem podjęcia 

41 
181/XXIV/2020 
z 17.07.2020 r. 

w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy 
Małkinia Górna wotum zaufania 

- Uchwała wchodzi w życie 
z dniem podjęcia 

42 
182/XXIV/2020 
z 17.07.2020 r. 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 
finansowego wraz ze sprawozdaniem z 
wykonania budżetu za 2019 rok 

- Uchwała wchodzi w życie 
z dniem podjęcia 

43 
183/XXIV/2020 
z 17.07.2020 r.. 

w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy 
Małkinia Górna absolutorium z tytułu 
wykonania budżetu gminy za rok 2019 

- Uchwała wchodzi w życie 
z dniem podjęcia 

44 
184/XXIV/2020 
z 17.07.2020 r. 

w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki 
paliwa w Gminie Małkinia Górna na rok 
szkolny 2020/2021 

- Uchwała wchodzi w życie 
po upływie 14 dni od jej 
ogłoszenia w Dz. Urz. Woj. 
Maz.  
 

45 
185/XXIV/2020 
z 17.07.2020 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 
kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości 
gruntowej stanowiącej własność Gminy 
Małkinia Górna, na czas nieoznaczony w 
trybie bezprzetargowym 

- Uchwała wchodzi w życie 
z dniem podjęcia 

46 
186/XXIV/2020 
z 17.07.2020 r. 

zmieniająca uchwałę 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 

47 
187/XXIV/2020 
z 17.07.2020 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie 
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 

48 
188/XXIV/2020 
z 17.07.2020 r. 

w sprawie rozpatrzenia wniosku mieszkanki 
Gminy Małkinia Górna 

- Uchwała wchodzi w życie 
z dniem podjęcia 
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49 189/XXIV/2020 
z 17.07.2020 r. 

w sprawie rozpatrzenia wniosku Pani A. W. 
zamieszkałej w Gdańsku 

- Uchwała wchodzi w życie 
z dniem podjęcia 

50 190/XXIV/2020 
z 17.07.2020 r. 

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy 
finansowej Gminy Małkinia Górna na lata 
2020 - 2033 

Uchwała wchodzi w życie z 
dniem podjęcia. 

51 191/XXIV/2020 
z 17.07.2020 r. 

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 
rok 

- Uchwała wchodzi w życie 
z dniem podjęcia 

52 192/XXV/2020 
z 22.09.2020 r. 

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy 
finansowej Gminy Małkinia Górna na lata 
2019 - 2032 

- Uchwała wchodzi w życie 
z dniem podjęcia 

53 

193/XXV/2020 
z 22.09.2020 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 
kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości 
gruntowej stanowiącej własność Gminy 
Małkinia Górna, na czas nieoznaczony w 
trybie bezprzetargowym  

- Uchwała wchodzi w życie 
z dniem podjęcia 

54 

194/XXV/2020 
z 22.09.2020 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 
kolejnej umowy najmu garażu stanowiącego 
własność Gminy Małkinia Górna, na czas 
nieoznaczony w trybie bezprzetargowym  

- Uchwała wchodzi w życie 
z dniem podjęcia  

55 
195/XXV/2020 
z 22.09.2020 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie 
od obowiązku przetargowego trybu 
zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości 

- Uchwała wchodzi w życie 
z dniem podjęcia 

56 

196/XXV/2020 
z 22.09.2020 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia 
Programu opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie Gminy 
Małkinia Górna na 2020 r. 

- Uchwała wchodzi w życie 
po upływie 14 dni od jej 
ogłoszenia w Dz. Urz. Woj. 
Maz.  
 

57 

197/XXV/2020 
z 22.09.2020 r. 

w sprawie ustalenia dopłaty do taryf za 
zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe 
odprowadzanie ścieków na obszarze Gminy 
Małkinia Górna 

Uchwała wchodzi w życie z 
dniem 1 listopada 2020 r.  

58 198/XXV/2020 
z 22.09.2020 r. 

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy 
finansowej Gminy Małkinia Górna na lata 
2020 - 2033 

Uchwała wchodzi w życie z 
dniem podjęcia. 

59 
199/XXV/2020 
z 22.09.2020 r. 

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 
rok 

- Uchwała wchodzi w życie 
z dniem podjęcia 

60 

200/XXVI/2020 
z 15.12.2020 r. 

w sprawie 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 

Uchwała wchodzi w życie 
po upływie 14 dni od dnia 
jej ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa 
Mazowieckiego. 

61 

201/XXVI/2020 
z 15.12.2020 r. 

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych i Narkomanii dla Gminy 
Małkinia Górna na 2021 rok 
  

Uchwała wchodzi w życie z 
dniem podjęcia. 
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62 

202/XXVI/2020 
z 15.12.2020 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 2021 rok 

Uchwała wchodzi w życie z 
dniem podjęcia. 

63 

203/XXVI/2020 
z 15.12.2020 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. 

64 

204/XXVI/2020 
z 15.12.2020 r. 

w sprawie określenia metody ustalania 
opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi na terenie gminy Małkinia 
Górna oraz ustalenia stawki tej opłaty 

1. Uchwała podlega 
publikacji w Dzienniku 
Urzędowym Województwa 
Mazowieckiego. 
2. Uchwała wchodzi w 
życie z dniem 1 stycznia 
2021 r. 

65 
205/XXVI/2020 
z 15.12.2020 r. w sprawie rozpatrzenia skarg na działalność 

Wójta Gminy Małkinia Górna 

Uchwała wchodzi w życie z 
dniem podjęcia. 
 

66 

206/XXVI/2020 
z 15.12.2020 r. 

w sprawie wyznaczenia aglomeracji 
Małkinia Górna 

Uchwała wchodzi w życie 
po upływie 14 dni od dnia 
jej ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa 
Mazowieckiego. 

67 
207/XXVI/2020 
z 15.12.2020 r. 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej 
dla Powiatu Ostrowskiego na wykonanie 
zadania inwestycyjnego 

Uchwała wchodzi w życie z 
dniem podjęcia. 

68 
208/XXVI/2020 
z 15.12.2020 r. 

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy 
finansowej Gminy Małkinia Górna na lata 
2020 - 2033 

Uchwała wchodzi w życie z 
dniem podjęcia. 

69 
209/XXVI/2020 
z 15.12.2020 r. 

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 
rok 

Uchwała wchodzi w życie z 
dniem podjęcia. 

70 

210/XXVI/2020 
z 15.12.2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Małkinia Górna na lata 
2021 - 2034 

Uchwała wchodzi w życie z 
dniem 1 stycznia 2021 
roku. 

71 

211/XXVI/2020 
z 15.12.2020 r. 

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy 
Małkinia Górna na 2021 rok 

Uchwała wchodzi w życie z 
dniem 1 stycznia 2021 roku 
i podlega publikacji w 
Dzienniku Urzędowym 
Województwa 
Mazowieckiego. 

72 
212/XXVI/2020 
z 15.12.2020 r. 

w sprawie uchwalenia planu pracy Rady 
Gminy na 2021 rok 

Uchwała wchodzi w życie z 
dniem podjęcia. 

73 
213/XXVI/2020 
z 15.12.2020 r. 

w sprawie zatwierdzenia planów pracy 
stałych Komisji Rady Gminy na 2021 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. 

W 2020 roku Rada Gminy Małkinia Górna podjęła następujące stanowiska: 

- w sprawie naliczania części oświatowej subwencji ogólnej dla gmin wiejskich w tym Gminy 

Małkinia Górna 

- w sprawie zachowania integralności Województwa Mazowieckiego. 

 

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,  

- gospodarki komunalnej i mieszkaniowej,  

- ochrony środowiska,  

- oświaty, 
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- obsługi systemu e- sesja, 

Łącznie pracownicy Urzędu Gminy w Małkini Górnej w 2020 roku brali udział w 25szkoleniach. 

 

Tabela 55. Środki pozyskane przez Gminę Małkinia Górna z PUP w 2020 roku 

L.p. Jednostka Kwota (zł) 

1. Urząd Gminy 9 936,21 

2. Szkoły 1 001,87 

RAZEM: 10 938,08 

 

Wykorzystanie środków na walkę z bezrobociem. W roku 2020 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. 


