
Informacja z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami, 

 tj. od 22 września 2021r. do 20 października 2021r. 

 

 
1. W dniu 16 września 2021r.  zleciłam firmie Z.W.SOPEL zakup z montażem 2 wiat 

przystankowych. Kwota zlecenia 11 439 zł brutto 

2. W dniu 18 września 2021r. seniorzy z  Klubów „Senior+„ w Małkini Górnej oraz 

Prostyni wzięli udział w IV Mazowieckiej Sportowej Senioriadzie, która odbyła się 

na Stadionie Miejskim w Mrozach. 

3. W dniu 23 września 2021r. podpisałam umowę z firmą ROADS – Projektowanie 

Dróg Marcin Parzych z Białegostoku na opracowanie projektu budowlanego drogi 

gminnej w Treblince (stara droga wojewódzka). Kwota umowy 68 265,00 zł brutto. 

Termin realizacji 30.06.2022 r. 

4. W dniu 23 września 2021r. podpisałam umowę z firmą ROADS – Projektowanie 

Dróg Marcin Parzych z Białegostoku na opracowanie projektu budowlanego dla 

dróg wewnętrznych (od ul. Piaski)  na działkach nr 994 i nr 1014 w Małkini Górnej. 

Kwota umowy 30 000,00 zł brutto. Termin realizacji 30.06.2022 r. 

5. W dniu 23 września 2021r. do Urzędu Skarbowego wysłano 63 tytuły wykonawcze 

z tytułu zaległości za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od 

mieszkańców gminy Małkinia Górna. 

6. W dniu 24 września 2021r. zleciłam firmie Mado wymianę i montaż 24 opraw typu 

LED na terenie sołectwa Małkinia Górna I.  Zadanie realizowane jest z budżetu 

gminy w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Małkinia Górna I. Kwota zlecenia 

15 710 zł brutto. Termin realizacji do 25.11.2021r.  

7. W dniu 27 września 2021r. roku otwarto oferty w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego na zadanie pn.: ”Budowa obiektów sportowych przy 

Szkole Podstawowej nr 1 im. Marii Curie –Skłodowskiej w Małkini Górnej.” 

Wpłynęła jedna oferta firmy AK SPORT Andrzej Gniado z Okuniew na kwotę       1 

169 170,35 zł brutto. 

8. W dniu 28 września 2021 r. opublikowano informację o wynikach naboru na wolne 

stanowisko urzędnicze do spraw nieruchomości, gospodarki gruntami, handlu 

i usług w Urzędzie Gminy w Małkini Górnej - do zatrudnienia wybrana została Pani 

Anna Pawłowska - Biegaj zamieszkała w Małkini Górnej. 

9. W dniu 29 września 2021r. podpisałam umowę z firmą PHU RYLEX Stanisław 

Leoniak na montaż 4 szt. urządzeń klimatyzacyjno/grzewczych. Kwota umowy 

25.762,00 zł brutto. Zadanie realizowane jest z budżetu gminy w ramach funduszu 

sołeckiego sołectwa Sumiężne.  

10. W dniu 29 września 2021r. zleciłam Zakładowi Usługowemu Joanna Rawa 

oczyszczenie i odmulenie zbiornika wodnego wraz z wywozem urobku 

w miejscowości Rostki Wielkie. Kwota zlecenia 28 290 zł brutto. Zadanie 

realizowane jest z budżetu gminy w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Rostki 



Wielkie w kwocie 23 500 zł oraz z budżetu Gminy w ramach środków własnych 

w kwocie 4790 zł. Termin realizacji do 20.12.2021 r. 

11. W dniu 29 września 2021r. zleciłam pracownikom gospodarczym UG demontaż 

pomostu na stawie w parku rekreacyjnym sołectwa Rostki Wielkie. Termin realizacji 

do 10.11.2021r.  

12. W dniu 29 września 2021r. w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Małkini Górnej 

przeprowadzona została kontrola problemowa zgodnie z planem kontroli zarządczej  

na 2021 rok. 

13. W dniu 30 września 2021r. wydano 9 decyzji o przyznaniu dodatku 

mieszkaniowego.  

14. W dniu 30 września 2021r. opublikowano informacje o wynikach naboru na wolne 

stanowisko urzędnicze inspektor ds. obsługi organizacyjno-administracyjnej szkół 

i placówek oświatowych w Urzędzie Gminy w Małkini Górnej - do zatrudnienia 

wybrana została Pani Izabella Niksa - Małkińska zamieszkała w Małkini Górnej. 

15. W dniu 30 września 2021r. członkowie Gminnego Biura Spisowego oraz 

rachmistrzowie z gminy Małkinia Górna zakończyli prace spisowe w ramach 

Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań na terenie gminy Małkinia 

Górna. W gminie Małkinia Górna spisało się 93% wykazu mieszkaniowego. 

16. W dniu 1 października 2021r. podpisałam umowę z Krzysztofem Szeligowskim 

Usługi Projektowo – Inwestycyjne z Łomży dotyczącą pełnienia funkcji inspektora 

nadzoru nad inwestycją Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości 

Małkinia Górna, Zawisty Nadbużne, Rostki Wielkie, gm. Małkinia Górna. Etap I. 

Część 1, 2, 3. Kwota umowy 37 460,00 zł brutto. Termin wykonania 31.08.2022 

17. W dniu 1 października 2021r. podpisałam umowę z Krzysztofem Szeligowskim 

Usługi Projektowo – Inwestycyjne z Łomży dotyczącą pełnienia funkcji inspektora 

nadzoru nad inwestycją Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości 

Małkinia Górna, Zawisty Nadbużne, Rostki Wielkie, gm. Małkinia Górna. Etap I. 

Część 1, 2, 3. Kwota umowy 37 460,00 zł brutto. Termin wykonania 31.08.2022 

18. W dniu 1 października 2021r. zleciłam Zakładowi Gospodarki Komunalnej 

i Mieszkaniowej w Małkini Górnej malowanie ścian sali głównej w świetlicy 

wiejskiej w msc. Grądy. Kwota zlecenia 7714,20 zł brutto. Zadanie realizowane jest 

z budżetu gminy w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Grądy. Termin realizacji 

do 25.11.2021 r. 

19. W dniu 1 października 2021r. podpisałam umowę z firmą Multi-Kom Andrzej 

Nakielski z Ostrołęki dotyczącą „Budowy sieci kanalizacji sanitarnej 

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

Górna. Etap I. Część 1, 2, 3.  Kwota umowy dla:  

Część 1. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Małkinia Górna, 

Zawisty Nadbużne” -  3 386 000,00 zł brutto 



Część 2. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zawisty 

Nadbużne, Rostki Wielkie” - 2 478 000,00 zł brutto 

Część 3. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rostki Wielkie” 

- 596 000,00 zł brutto. 

Razem: 6 460 000,00 zł brutto. 

Termin Wykonania: 31.08.2022 

20. W dniu 3 października 2021r. odbyła się uroczystość odsłonięcia muralu 

upamiętniającego błogosławionego Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Małkini 

Górnej, który został usytuowany na parkingu przy kościele przy ul. Nurskiej. 

21. W dniu 6 października 2021r. podpisałam umowę z Przedsiębiorstwem 

Wielobranżowe „ZIEJA” Ryszard Zieja z Łomży dotyczącą ,,Przebudowy 

z nadbudową Stacji Uzdatniania Wody w Małkini Górnej”. Kwota umowy 2 595 

000,00 zł brutto. Termin realizacji 31.08.2022 r. 

22. W dniu 6 października 2021r. podpisałam umowę z firmą Bruktim Usługi 

Budowlano-Projektowe Sylwester Barański z Ostrołęki dotyczącą „Budowy sieci 

kanalizacji sanitarnej w miejscowości Małkinia Górna, Zawisty Nadbużne, Rostki 

Wielkie, gm. Małkinia Górna. Etap II” Część 1. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej 

w miejscowości Zawisty Nadbużne, Rostki Wielkie”. Kwota umowy      2 879 423,76 

zł brutto. Termin realizacji 31.12.2021 r. Część 2. „Budowa sieci kanalizacji 

sanitarnej w miejscowości Rostki Wielkie” została unieważniona ponieważ cena 

oferty przewyższa kwotę jaką zamawiający przeznaczył na realizację zadania. 

23. W okresie od 8 – 12 października 2021r. wystawiano 117 upomnień z tytułu 

zalegania za odbiór odpadów komunalnych. 

24. W dniu 11 października 2021r. na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – 

Własnościowej „ ZACISZE” wydano zezwolenie na wycinkę 1 drzewa z gatunku 

czeremcha  pospolita  rosnącego przy ul. Leśnej 5 w Małkini Górnej.  

25. W dniu 12 października 2021r. został ogłoszony przetarg na sprzedaż samochodu 

osobowego Opel Astra. 

26. W dniu 12 października 2021r. w Szkole podstawowej nr 1 im. Marii Curie-

Skłodowskiej w Małkini Górnej przeprowadzone zostało wewnętrzne szkolenie 

z ochrony danych osobowych. 

27. W dniu 12 października 2021r. podsumowano proces konsultacji 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 2022 rok – uprawnione 

podmioty nie wniosły uwag do programu. 

28. W dniu 13 października 2021r. wysłano 10 wezwań dotyczących wyjaśnienia 

rozbieżności co do ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość a ujętych 

w deklaracji na odbiór odpadów komunalnych. 



29. W dniu 14 października 2021r. w Urzędzie Gminy w Małkini Górnej 

przeprowadzone zostało wewnętrzne szkolenie z ochrony danych osobowych. 

30. W dniu 15 października 2021r. w Urzędzie Gminy odbyło się spotkanie 

z nauczycielami nagrodzonymi z okazji Dnia Edukacji Narodowej. W tym roku 

nagrody otrzymało 8 nauczycieli. 

31. W dniu 15 października 2021r. opracowano „Plan Operacyjny Funkcjonowania 

Gminy Małkinia Górna w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa 

państwa i w czasie wojny”. 

32. W dniu 19 października 2021r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Małkini Górnej, 

w Gminnej Bibliotece Publicznej w Małkini Górnej oraz w Gminnym Ośrodku 

Kultury i Sportu w Małkini Górnej przeprowadzone zostało wewnętrzne szkolenie z 

ochrony danych osobowych. 

33. Prowadzono stałe zadania dotyczące infrastruktury technicznej, tj: 

-zlecono naprawę oświetlenia drogowego firmie  MADO w ramach bieżącej 

konserwacji, 

-wykonywana jest bieżąca naprawa gruntowych oraz asfaltowych dróg gminnych, 

- wycinane są zakrzaczenia dróg gminnych, 

-wydano decyzje na zajęcie pasa drogowego oraz decyzje na umieszczenie urządzeń 

w pasie drogowym. 

34. Sporządzono: 6 aktów urodzeń, 12 aktów małżeństw, 10 aktów zgonu, odbyły się 4 

śluby cywilne, sporządzono i wydano łącznie 156 odpisów aktów stanu cywilnego. 

Wydano 1 decyzję o zmianie imienia. Przyjęto 1 oświadczenie o uznaniu ojcostwa.  

Przyjęto 3 zapewnienia o wstąpieniu w związek małżeński. 

35. Przyjęto od mieszkańców 55 wniosków o wydanie dowodu osobistego, wydano 72 

a 78 dowodów osobistych unieważniono. 

36. Dokonano zameldowania 15 osób, udzielono 26 informacji osobowych. Obecnie 

prowadzone są 3 postępowania administracyjne w sprawie wymeldowania.  

 


