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Informacja z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami, 

 tj. od 20 października 2021r. do 29 listopada 2021 r. 

 

 

1. W dniu 18.10.2021 r. zostało wydanych 21 decyzji o częściowym zwolnieniu z opłaty 

za dodatkowe godziny pobytu dziecka w przedszkolu. 

2. W dniu 21.10.2021 r. – gmina Małkinia Górna brała udział w radiowym treningu systemu 

powszechnego ostrzegania wojsk oraz ludności cywilnej o zagrożeniach uderzeniami 

z powietrza.  

3. W dniu 22.10.2021 r. została wydana 1 decyzja w sprawie przyznania zasiłku szkolnego 

dla ucznia i 3 decyzje odmowne. 

4. W dniu 24.10.2021 r. – odbył się Zjazd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych 

Straży Pożarnych w Małkini Górnej. Wybrano na nim nowego prezesa ZOSP w Małkini 

Górnej druha Marcina Zawistowskiego.  

5. W dniu 26.10.2021 r. w Przedszkolu Samorządowym przeprowadzone zostało 

wewnętrzne szkolenie z ochrony danych osobowych. 

6. W dniu 28.10.2021 r. w Szkole Podstawowej nr 2 im. Fryderyka Chopina w Małkini 

Górnej przeprowadzone zostało wewnętrzne szkolenie z ochrony danych osobowych. 

7. W dniu 29.10.2021 r. przekazałam organowi stanowiącemu jednostki samorządu 

terytorialnego informację o stanie realizacji zadań oświatowych za poprzedni rok szkolny, 

w tym o wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz wynikach nadzoru pedagogicznego 

sprawowanego przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty. 

8. W dniu 26.10.2021 r. podpisałam umowę z firmą AK SPORT Andrzej Gniado z Okuniew 

dotyczącą ”Budowy obiektów sportowych przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Marii Curie 

–Skłodowskiej w Małkini Górnej.” Kwota umowy 1 169 170,35 zł brutto. 

9. W dniu 26.10.2021 r. zleciłam opracowanie dokumentacji projektowej na budowę linii 

oświetleniowej na odcinku pomiędzy miejscowościami Sumiężne – Małkinia Dolna. 

Wykonawca Krzysztof Gałązka Usługi Projektowo -Inwestycyjne ul. Złotych Kłosów 7, 

07-300 Ostrów Mazowiecka. Wartość zlecenia 3.936,00 zł brutto. Termin realizacji do 

31.05.2022 r.   

10. W dniu 28.10.2021 r. ogłoszono nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. promocji 

i kontaktów z mediami. Nabór nie został rozstrzygnięty z powodu braku ofert. W dniu 23 

listopada 2021 r. ogłoszono ponownie nabór.  

11. W dniu 28.10.2021 r. ogłoszono wyniki głosowania Budżetu Obywatelskiego na 2022 rok.  

Do realizacji na 2022 rok został wybrany projekt pod nazwą „Modernizacja obiektu 

piłkarskiego MKS Małkinia poprzez zakup/wymianę krzesełek, zakup/montaż zegara 

z tablicą wyników, zakup ławek rezerwowych oraz zakup piłkochwytu”. Projekt uzyskał 

71 głosów.  

12. W dniu 29.10.2021 r. podpisałam umowę na realizację zadania pn.:,,Budowa linii 

napowietrznej oświetlenia ulicznego na ulicy 15 Sierpnia i 11 Listopada”. Wartość umowy 

50 000,00 zł brutto. Termin realizacji 29.04.2022 r. Wykonawca: Przedsiębiorstwo 

Handlowo Usługowe EL-M Marcin Mróz, ul. Leśna 3, 08-330 Kosów Lacki. 
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13. W dniach 02-05.11.2021 r. zrealizowanych zostało 10 warsztatów profilaktycznych 

w ramach Programu rekomendowanego „Debata” dla uczniów szkół podstawowych 

w Gminie Małkinia Górna. Celem programu jest wzmocnienie postaw pro-abstynenckich 

u nastolatków stojących przed progiem inicjacji alkoholowej.   

14. W dniu 03.11.2021r. ogłoszono KONKURS PROFILAKTYCZNY dla uczniów szkół 

podstawowych oraz przedszkolaków z terenu gminy Małkinia Górna pn.: "Żyję zdrowo - 

bo nie ulegam nałogom". 

15. W dniu 03.11.2021 roku otwarto oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego na zadanie pn.: ”Odśnieżanie i zwalczanie śliskości zimowej dróg, ulic, 

chodników, parkingów, przejazdów kolejowych i przystanków autobusowych będących 

własnością Gminy Małkinia Górna w sezonie zimowym 2021/2022.” Wpłynęła jedna 

oferta Przedsiębiorstwa Usługowo Handlowego Tomasz Pyrgiel z Małkini Górnej. Kwota 

oferty 440 640,00 zł brutto. 

16. W dniu 5.11.2021 r. został złożony do wojewody wniosek o udzielenie wsparcia 

finansowego „Laboratoria Przyszłości” - programu realizowanego w ramach „Polskiego 

Ładu” na kwotę dla wszystkich szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina 

Małkinia Górna na ogólną kwotę 336 900 złotych. 

17. W dniu 5.11.2021 r. podpisana została zgoda na przyjęcie dodatkowego wsparcia 

finansowego w kwocie 18 360,00 złotych na dofinansowanie miejsc opieki dla dzieci do 

lat 3 w ramach Programu Maluch+. 

18. W dniu 08.11.2021 roku otwarto oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

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

Wielkie, gm. Małkinia Górna. Etap II.” Wpłynęła trzy oferty. Najkorzystniejszą ofertę 

złożyła firma Spectare Sp. z o.o. z Warszawy na kwotę 1 845 000,00 zł brutto. 

19. W dniu 08.11.2021 r. firma EL-M Marcin Mróz, ul. Leśna 3, 08-330 Kosów Lacki 

zrealizowała zlecenie polegające na wymianie 12 szt. opraw w miejscowości Kiełczew. 

Wartość zlecenia 9980,00 zł brutto. Zadanie realizowane jest ze środków budżetu Gminy  

w ramach funduszu soleckiego sołectwa Kiełczew. 

20. W dniu 11.11.2021 roku w Gminie Małkinia Górna odbyły się uroczystości z okazji 103. 

rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. W ramach uroczystości została 

odprawiona msza święta, odbył się pochód ulicami Małkini Górnej z udziałem 

Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Tłuszcza oraz zorganizowano Turniej Szachowy. 

21. W dniu 12.11.2021 r. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, ul. Nurska 144, 

07-320 Małkinia Górna wykonał remont sali w świetlicy wiejskiej w miejscowości Grądy. 

Wartość robót  7.714,20 zł brutto. Zadanie realizowane jest ze środków budżetu Gminy  

w ramach funduszu soleckiego sołectwa Grądy. 

22. W dniu 12.11.2021 r. – opublikowano na stronie internetowej Urzędu Gminy „Apel do 

mieszkańców Gminy Małkinia Górna w związku zagrożeniem dla osób bezdomnych, 

samotnych i potrzebujących pomocy w okresie zimowym” oraz przekazaliśmy 

tę informację do sołtysów i radnych.  

23. W dniu 14.11.2021 r. Wójt Gminy Małkinia Górna przyznał 48 nauczycielom zasiłek 

pieniężny na pomoc zdrowotną w 2021 roku na ogólna kwotę 27 840,00 złotych. 

24. W dniu 15.11.2021 r. podpisałam umowę na realizację zadania pn. ,,Naprawa dachu 

remizy OSP Treblinka”. Wartość umowy 13 619,99 zł brutto. Termin realizacji 
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20.12.2021 r. Wykonawca: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, ul. Nurska 

144, 07-320 Małkinia Górna. Zadanie realizowane jest ze środków budżetu Gminy  

w ramach funduszu soleckiego sołectwa Treblinka.  

25. W dniu 15.11.2021 r. został złożony wniosek do Wojewody Mazowieckiego o udzielenie 

wsparcia finansowego w ramach realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju 

Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” dla Przedszkola Samorządowego w Małkini Górnej, 

oddziałów przedszkolnych działających przy Szkole Podstawowej w Orle, Szkole 

Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Glinie, dla Szkoły Podstawowej nr 1 im. 

Marii Curie-Skłodowskiej w Małkini Górnej, Szkoły Podstawowej im. ks. Jana 

Twardowskiego w Glinie, Szkoły Podstawowej w Orle i Szkoły Podstawowej im. Jana 

Pawła II w Prostyni na ogólną 13 900 zł kwotę. 

26. W dniu 16.11.2021 r. zostało wydanych 55 decyzji w sprawie udzielenia pomocy 

materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy 

Małkinia Górna w formie stypendium szkolnego na kwotę 21 240 złotych oraz 2 decyzje 

odmowne. 

27. W dniu 16.11.2021 r. Wójt Gminy dokonała aktualizacji diagnozy potrzeb szkół w ramach 

realizowanego projektu Eksperymentuję, Odkrywam, Wiem. 

28. W dniu 16.11.2021 roku ogłoszono po raz 3 przetarg na sprzedaż samochodu osobowego 

marki Opel Astra – G- Caravan. 

29. W dniach od 17.11.2021 r. do 23.11.2021 r. zrealizowane zostało porozumienie pomiędzy 

PUT Intercor, a Gminą Małkinia Górna dotyczące korzystania z dróg gminnych podczas 

modernizacji linii kolejowej E75. W ramach porozumienia  PUT Intercor wykonał: 

- nową nawierzchnię  wraz z poboczami na drodze  gminnej w miejscowości Małkinia 

Mała Przewóz na odcinku 600 mb, 

- nową nawierzchnię wraz z poboczami oraz wymianę przepustu na drodze gminnej 

relacji  

Zawisty Podleśne – Rostki Daćbogi na odcinku 1100 mb.  

30. W dniu 17.11.2021 podpisano umowę z firmą ”DSM Intelligence Sp. z o.o.”  z siedzibą 

w Białymstoku, 15-312 Białystok, ul. Zwierzyniecka 25A na transkrypcję nagrań wideo. 

31. W dniu 18.11.2021 r. – gmina Małkinia Górna brała udział w radiowym treningu systemu 

powszechnego ostrzegania wojsk oraz ludności cywilnej o zagrożeniach uderzeniami 

z powietrza. 

32. W dniu 22.11.2021 r. w Klubie senior+ w Prostyni oraz 23.11.21r. w Klubie Senior+ 

w Małkini Górnej zrealizowane zostały wykłady w ramach projektu „Pakiety edukacyjne 

dla mazowieckich seniorów” pn. „Naturalne wspomaganie odporności w profilaktyce 

chorób infekcyjnych” sfinansowane ze środków z budżetu Województwa 

Mazowieckiego, zrealizowane we współpracy ze Stowarzyszeniem Radomskie Centrum 

Przedsiębiorczości.  

33. W dniach 23-25.11.2021 r. – uczestniczyliśmy w kompleksowych ćwiczeniach obronnych 

województwa mazowieckiego pod kryptonimem „MAZOWSZE-2021”. Tematem 

ćwiczenia było osiąganie wyższych stanów gotowości obronnej państwa oraz realizacja 

przedsięwzięć wynikających z „Planu operacyjnego funkcjonowania województwa 

mazowieckiego w warunkach zewnętrznego zagrożenia państwa i w czasie wojny”.  
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34. W dniu 24.11.2021 r. odbył się pokaz sprzętu wojskowego i spotkanie z żołnierzami 

16.Żuławskiego Pułku Logistycznego z Elbląga. 

35. W dniu 25.11.2021 r. w Treblince zostały zorganizowane uroczystości „Zawołani po 

imieniu”, upamiętniające postać Jana Maletki zamordowanego w czasie niemieckiej 

okupacji za pomoc Żydom. Organizatorami uroczystości był Instytut Pileckiego. 

Instytucja nadzorująca: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Partnerzy: 

Powiat Ostrowski, Gmina Małkinia Górna, Muzeum Treblinka, Fundacja PKP.  

Inicjatorka projektu: prof. Magdalena Gawin Wiceminister Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego. 

36. W dniach 26-27.11.2021 r. przeprowadzono świąteczną zbiórkę żywności na terenie 

sklepów: delikatesy centrum, stokrotka i biedronka.  

37. 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. 

38. Planowane jest przygotowanie paczek świątecznych dla uczniów i przedszkolaków 

w ramach projektu pn.: „Świąteczna Paczka”, zapraszamy do włączenia się w akcję. 

 


