
1 
 

 

Informacja z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami, 

tj. od 16 lipca 2021 r. do 22 września 2021 r. 

 

1. W dniu 16 lipca 2021 roku ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia 

publicznego na zadanie pn.: ,,Przebudowa z nadbudową Stacji Uzdatniania Wody 

w Małkini Górnej”. W dniu 10.08.2021 roku otwarto oferty. Wpłynęły 3 oferty. 

Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ZIEJA” 

Ryszard Zieja na kwotę 2 595 000,00 zł brutto.  

2. W dniu 21 lipca 2021 r. złożyłam życzenia wszystkim Funkcjonariuszom, 

Funkcjonariuszkom i Pracownikom Policji z okazji ich święta. 

3. W dniu 22 lipca 2021 r. dokonano zbycia na rzecz osoby prywatnej działki nr 505 o 

pow.  0,3200 ha położonej w miejscowości Kiełczew. Cena zbycia: 40 500,00 zł, 

4. W dniu 22 lipca 2021 r. dokonano nabycia na rzecz Gminy Małkinia Górna działki o nr 

579/8 o pow. 0,0098 ha za kwotę 12 000,00 zł oraz działki nr 665/2 o pow. 0,0058 ha  

za kwotę 5 800,00 zł położonych w miejscowości Małkinia Górna z przeznaczeniem na 

poszerzenie wjazdu na cmentarz.  

5. W lipcu br. Gmina Małkinia Górna ogłosiła V edycję Budżetu Obywatelskiego na 2022 

rok. Do dyspozycji mieszkańców jest w tym roku 100 tys. zł. W ramach V edycji 

zgłoszono 1 projekt. 

6. W dniu 27 lipca 2021 r. w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Małkini Górnej 

przeprowadzony został audyt z ochrony danych osobowych zgodnie z harmonogramem 

audytów na 2021 rok. 

7. W dniu 29 lipca 2021 r. w Urzędzie Gminy w Małkini Górnej przeprowadzony został 

audyt z ochrony danych osobowych zgodnie z harmonogramem audytów na 2021 rok. 

8. W okresie od 31 lipca do 18 września 2021 roku odbyły się walne zebrania 

sprawozdawczo – wyborcze Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Małkinia 

Górna.  

9. Zorganizowaliśmy warunki do pracy lekarza stomatologa, który od 1 sierpnia 2021 r. 

rozpoczął działalność w przychodni przy ul. Biegańskiego 3.  W dniu 26.08.2021r. 

podpisane zostało porozumienie o współpracy, które zakłada objęcie opieką 

stomatologiczną wszystkich uczniów szkół podstawowych  z Gminy Małkinia Górna. 

10. W dniu 1 sierpnia 2021 r. o godz. 17:00 uczczono minutą ciszy 77.  rocznicę wybuchu 

Powstania Warszawskiego. Na terenie gminy zostały uruchomione syreny alarmowe. 

11. W dniu 2 sierpnia 2021 r. – gmina Małkinia Górna otrzymała z Ministerstwa Zdrowia 

czwartą transzę środków ochrony indywidualnej. Asortyment rozdysponowano do 

Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „MAK- MED” w Małkini Górnej oraz do 

SOFI Praktyka Lekarska Jerzy Kostecki w Prostyni. Każda z placówek otrzymała po 70 

opakowań rękawiczek jednorazowych. 

12. W dniach 3 – 4 sierpnia 2021 r. – uczestniczyliśmy w aplikacyjnych ćwiczeniach 

z zakresu zarządzania kryzysowego pod kryptonimem „KLĘSKA-21” organizowanym 

przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Mazowieckiego Urzędu 

Wojewódzkiego w Warszawie. Celem ćwiczenia było sprawdzenie procedur 
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i efektywności obiegu informacji pomiędzy poszczególnymi szczeblami systemu 

zarządzania kryzysowego (gmina – powiat – województwo). 

13. W dniach od 6 -16 sierpnia 2021 r. zostały przeprowadzone konsultacje społeczne 

w miejscowości Kańkowo, Zawisty Podleśne oraz Rostki Wielkie (tzw. Kępina). Celem 

konsultacji było zebranie opinii mieszkańców ww. miejscowości na temat dalszego 

funkcjonowania Firmy Prospreco Polska Sp. z o.o.  Zebrane w trakcie konsultacji 

społecznych opinie dały rekomendację Wójtowi Gminy Małkinia Górna na 

przedłużenie trwającej umowy dzierżawy oraz wydzierżawienie pozostałej części 

działki nr 712 o pow. 0,5214 ha położonej w miejscowości Zawisty Podleśne oraz 

części działki nr 1078 o pow. 0,3223 ha położonej w miejscowości Rostki Wielkie. 

Wyniki konsultacji: 

− Kańkowo – za 89 ankiet, przeciw 63, 

− Zawisty Podleśne – za 65, przeciw 38, wstrzymujących się 4, 

− Rostki Wielkie (tzw. Kępina) – za 3, przeciw 4. 

Razem: za 157, przeciw 105, wstrzymujących się 4.   

14. W dniu 9 sierpnia 2021 r. podpisałam umowę na wykonanie remontu świetlicy wiejskiej 

w Grądach. Wartość realizacji umowy 30 576,40 zł brutto. Wykonawca: Zakład 

Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Małkini Górnej ul. Nurska 144, 07-320 

Małkinia Górna. Termin realizacji 01.10.2021 r.  

15. W dniu 15 sierpnia 2021 r. Gmina Małkinia Górna zorganizowała uroczystości 

upamiętniające 101. rocznicę Bitwy Warszawskiej oraz Cudu nad Wisłą. W ramach 

uroczystości została odprawiona  msza święta w intencji Ojczyzny, a przy Gminnym 

Ośrodku Kultury i Sportu został zorganizowany piknik historyczny oraz Bieg Tropem 

Wilczym. 

16. W dniu 15 sierpnia 2021 r. Urząd Gminy zorganizował mobilny punkt szczepień 

przeciw COVID-19 w ramach rządowego programu „Szczepimy się”. Prowadzone były 

również działania informacyjne dotyczące szczepień, działania profilaktyczno 

- edukacyjne wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych i Narkomanii oraz informacyjne w zakresie  sposobu 

ogłoszenia i odwołania komunikatów ostrzegawczych a także  zasad udzielenia 

pierwszej pomocy przedmedycznej. 

17. W dniu 15 sierpnia 2021 r. Gmina Małkinia Górna zorganizowała stanowisko do 

samospisu w terenie, które dostępne było dla mieszkańców w godzinach od 12:00 do 

15:00 w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Małkini Górnej. 

18. W dniu 16 sierpnia 2021 r. zleciłam wykonanie i montaż altany wraz z wyposażeniem 

na placu zabaw w m. Żachy Pawły. Wartość realizacji zlecenia 12 500,00 zł brutto. 

Wykonawca: Drewnostyl Grzegorz Tyl, Nieskórz 18, 07-300 Ostrów Mazowiecka . 

Termin realizacji 30.09.2021 r. Zadanie realizowane z budżetu gminy w ramach 

funduszu sołeckiego sołectwa Żachy Pawły. 

19. W dniu 17 sierpnia 2021 r. ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia 

publicznego na zadanie pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości 

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

dniu 01.09.2021 roku otwarto oferty. Wpłynęła 1 oferta dla każdej części. 

Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma: Multi-Kom Andrzej Nakielski na kwotę:  
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− 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 

20. W dniu 19 sierpnia 2021 r. podpisałam umowę na montaż oświetlenia łącznika między 

ul. 1 Maja a ul. Kościelną. Wartość realizacji umowy 26.312,78 zł brutto. Wykonawca: 

PHU MADO Andrzej Mróz, ul. Leśna 3, 08-330 Kosów Lacki. Termin realizacji 

10.11.2021 r.  

21. W dniu 19 sierpnia 2021 roku ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia 

publicznego na zadanie pn. „Budowa 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”, Część 2. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rostki 

Wielkie”. Otwarcie ofert nastąpiło 06.09.2021 roku. Wpłynęło 2 oferty na pierwszą 

część przetargu, natomiast na drugą część przetargu nie wpłynęła żadna oferta. 

Najkorzystniejszą ofertę na pierwszą część złożyła firma: Bruktim Usługi Budowlano-

Projektowe Sylwester Barański na kwotę 2 879 423,76 zł brutto. 

22. W dniu 23 sierpnia 2021 r. zrealizowany został fundusz Sołecki Małkinia Górna III pn.: 

Zakup narzędzi do prac remontowych i pielęgnacyjnych do Szkoły Podstawowej nr 2’’   

23. W dniu 24 sierpnia 2021 r. podpisałam umowę na wykonanie budowy sieci 

wodociągowej na ulicy Bursztynowej. Wartość realizacji umowy 26 312,78 zł brutto. 

Wykonawca: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Małkini Górnej 

ul. Nurska 144, 07-320 Małkinia Górna. Termin realizacji 15.11.2021 r.  

24. W dniu 25 sierpnia 2021 r. wystawiono 115 upomnień  z tytułu zalegania z opłatami za 

odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. 

25. W dniu 30 sierpnia 2021 r. zleciłam wykonanie oświetlenia terenu byłej szkoły w m. 

Daniłowo. Wartość realizacji zlecenia 12 948,00 zł brutto. Wykonawca: PHU MADO 

Andrzej Mróz, ul. Leśna 3, 08-330 Kosów Lacki. Termin realizacji 20.10.2021 r. 

Zadanie realizowane z budżetu gminy w ramach funduszu sołeckiego sołectwa 

Daniłowo, Daniłówka Pierwsza. 

26. W dniu 31 sierpnia 2021 r. podpisałam umowę na budowę ogrodzenia terenu Szkoły 

Podstawowej w Orle. Wartość realizacji umowy 30 000,00 zł brutto. Wykonawca: 

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Małkini Górnej ul. Nurska 144, 07-

320 Małkinia Górna. Termin realizacji 25.09.2021 r. Zadanie realizowane z budżetu 

gminy w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Orło i Daniłowo Parcele.  

27. W dniu 31 sierpnia 2021 r. podpisano umowę na remont świetlicy w Sumiężnem. Kwota 

umowy 145811,40 zł brutto. Termin realizacji 15.12.2021 r.  

28. W dniu 31 sierpnia 2021 r. zawarto umowę w postaci aktu notarialnego dotyczącego 

przedłużenia trwającej umowy dzierżawy przez Firmę PROSPRECO Polska Sp. z o.o. 

części działki nr 712 o pow. 5000 m2 położonej w miejscowości Zawisty Podleśne oraz 

umowę dzierżawy na pozostałą część działki nr 712 o pow. 5214 m2 położonej 
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w Zawistach Podleśnych  i części działki nr 1078 o pow. 3223 m2 położonej 

w miejscowości Rostki Wielkie. 

29. W dniu 3 września 2021 r. wystawiono 13 wezwań do wyjaśnienia niezgodności 

w złożonych deklaracjach za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych 

dotyczących osób zamieszkujących daną nieruchomość. 

30. W dniu 4 września 2021 r. przy Gminnej Bibliotece Publicznej w Małkini Górnej 

zorganizowano 10 edycję Narodowego Czytania. 

31. W dniu 4 września 2021 r. delegacje z gminy Małkinia Górna wzięły udział 

w uroczystości 78. rocznicy wybuchu buntu w Obozie Zagłady Treblinka II. Gmina 

Małkinia Górna zapewniła dojazd pocztom sztandarowym na miejsce uroczystości. 

32. W dniu 5 września 2021 roku  Urząd Gminy zorganizował piknik rodzinny – Witaj 

Szkoło!, połączony z ogólnopolską akcją szczepień. W piknik włączyły się: 

stowarzyszenie Grupa Motocyklowa „Stajnia”, Koło Gospodyń Wiejskich 

„Rostkowianki”, swoje stanowisko miała również Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna 

z Ostrowi Mazowieckiej. Przygotowano wiele ciekawych atrakcji dla dzieci oraz dwa 

konkursy „Ile wiemy o kardynale Stefanie Wyszyńskim’  oraz „Karaoke”. 

Podejmowane były również działania w zakresie profilaktyki uzależnień oraz 

informacyjne dotyczące szczepień, a także komunikatów ostrzegawczych oraz zasad 

udzielenia pierwszej pomocy przedmedycznej.  

33. W dniu 8 września 2021 r. Urząd Gminy przyłączył się do akcji informacyjnej Zakładu 

Ubezpieczeń Społecznych z Ostrowi Mazowieckiej. Ekspert ZUS pomagał 

mieszkańcom w założeniu profilu PUE ZUS, niezbędnego do złożenia wniosku 

o świadczenie Dobry Start 300+. 

34. W dniu 9 września 2021 r. ogłoszono konsultacje projektu 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 rok 2022. 

35. W dniu 9 września 2021 roku ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia 

publicznego na zadanie pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości 

Rostki Wielkie, gm. Małkinia Górna. Etap II” . Otwarcie ofert nastąpi 24.09.2021 r.  

36. W dniu 10 września 2021 r. podpisano umowę na zadanie pn.: ,,Budowa drogi gminnej 

w miejscowości Niegowiec”. Wpłynęły 2 oferty. Najkorzystniejszą ofertę złożyła 

firma: Szpańscy Jerzy, Jacek, Dawid „Czystość” Spółka Jawna na kwotę 692 651,78 zł 

brutto.  

37. W dniu 10 września 2021 roku ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia 

publicznego na zadanie pn.: ”Budowa obiektów sportowych przy Szkole Podstawowej 

nr 1 im. Marii Curie –Skłodowskiej w Małkini Górnej.”. Otwarcie ofert nastąpi 

27.09.2021.  

38. W dniu 13 września 2021 r. na rzecz Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w 

Warszawie, Rejon Drogowy Węgrów – Siedlce ul. Gdańska 52, Węgrów została 

wydana decyzja na wycinkę 3 szt. drzew rosnących w pasie drogi wojewódzkiej w – na 

wysokości parkingu przykościelnego ul. Nurska w Małkini Górnej. 
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39. W dniach 13 i 14 września 2021 roku wysłane zostały pisma z projektem studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Małkinia Górna 

oraz prognozą oddziaływania na środowisko: 

− o zaopiniowanie projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Małkinia Górna - do 15 instytucji, 

− z prośbą o zapoznanie się oraz ewentualne zajęcie stanowiska – do 11 instytucji, 

− o uzgodnienie projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Małkinia Górna do: 

− Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, Wydział Spraw 

Terenowych w Siedlcach, ul. Kazimierzowska 9, 08-110 Siedlce, 

− Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Lublinie, 

− Zarządu Województwa Mazowieckiego, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa 

40. W dniu 14 września 2021 r. ogłoszona została 9 edycja konkursu „Małkińskie serca 

wolontariatu”. 

41. W dniu 14 września 2021 r. z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej w Warszawie została podpisana umowa na dofinansowanie 

realizacji zadania pn. ”Demontaż, transport oraz unieszkodliwianie odpadów 

zawierających  azbest z terenu Gminy Małkinia Górna„ – kwota dotacji 30 000,00 zł. 

42. W dniu 15 września 2021r. do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej w Warszawie został złożony wniosek o dofinansowanie 

przedsięwzięcia w formie dotacji w ramach programu: „Usuwanie folii rolniczych 

i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej„. 

43. W dniu 16 września 2021 r. odbyło się spotkanie w Klubie Seniora w Małkini Górnej 

przy ul. Biegańskiego 3 pn. „Przy kawie i ciastku rozmowy o zdrowiu". W spotkaniu 

wzięli udział przedstawiciele Szpitala w Ostrowi Mazowieckiej: Dyrektor SPZZOZ, 

lekarz specjalista ginekologii i położnictwa oraz Koordynator Działu Rehabilitacji. 

Spotkanie miało na celu przedstawienie oferty szpitala dla osób starszych. 

44. W dniu 16 września 2021r. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Komisariat Policji w Małkini Górnej podjęli wspólne działania 

informacyjno – edukacyjne skierowane do uczniów szkół  podstawowych w Prostyni 

oraz Kiełczewie, dotyczyły one profilaktyki uzależnień oraz edukacji w zakresie 

odpowiedzialności prawnej młodych osób. 

45. W dniach od 20 do 24 września br. w godzinach od 14:00 do 17:00 zorganizowano 

stanowisko do samospisu w terenie w ramach NSP 2021, w następujących 

lokalizacjach:  

− 20.09.2021 w budynku OSP w Małkini Górnej,  

− 21.09.2021 w Szkole Podstawowej w Glinie, 

− 22.09.2021 w Szkole Podstawowej w Orle, 

− 23.09.2021 w Klubie Senior + w Prostyni 

− 24.09.2021 w Szkole Podstawowej w Kiełczewie 

46. Prowadzono stałe zadania dotyczące infrastruktury technicznej, tj: 

−  przeprowadzono inwentaryzację gminnych dróg gruntowych przed jesienną 

naprawą w ramach bieżącego utrzymania – zlecenia na bieżące naprawy. 
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−  zlecono bieżącą naprawę gruntowych dróg gminnych północnej części Gminy. 

−  zlecono naprawę ulic (dróg gminnych) o nawierzchni bitumicznej. 

−  zlecono naprawę oświetlenia drogowego firmie  MADO w ramach bieżącej 

konserwacji. 

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

w pasie drogowym. 

47. Sporządzono: 15 aktów urodzenia, 25 aktów małżeństwa, 21 aktów zgonu. Przyjęto 10 

zapewnień o wstąpieniu w związek małżeński. Sporządzono i wydano łącznie 168 

odpisów aktów stanu cywilnego. 

48. Przyjęto od mieszkańców 125 wniosków o wydanie dowodu osobistego, wydano 131 

dowodów osobistych a 144 unieważniono. 

49. Dokonano zameldowania 42 osób, udzielono 45 informacji osobowych, wydano 2 

decyzje. Obecnie prowadzone są 4 postępowania administracyjne. 

 

 

 

 

 

 

 


