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Informacja z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami, 

tj. od 29 listopada 2021 r. do 29 grudnia 2021 r. 

 

 

1. W dniu 25.11.2021 r. zawarto umowę z firmą Alarmowanie.Pl Marek Maciejewski 

z siedzibą w Iławie dotyczącą świadczenia usługi alarmowania członków Ochotniczych 

Straży Pożarnych w Grądach, w Treblince i w Kańkowie. Okres obowiązywania od 

25.11.2021 r. do 24.11.2024 r. Wartość zamówienia za 2022 rok wynosi 597,78 zł brutto 

(koszt roczny usługi alarmowania dla 3 jednostek OSP w wysokości: 531,36 zł brutto 

oraz jednorazowa opłata aktywizacyjna w wysokości 509,22 zł brutto).  

2. W dniu 30.11.2021 r. podpisałam umowę z firmą Przedsiębiorstwo Usługowo 

Handlowe Tomasz Pyrgiel z siedzibą w Małkini Górnej dotyczącą ” Odśnieżania 

i zwalczania gołoledzi dróg, ulic, chodników, parkingów, przejazdów kolejowych 

i przystanków autobusowych będących w zarządzie Gminy Małkinia Górna w sezonie 

zimowym 2021/2022”.  

3. W dniu 30.11.2021 r. podpisałam umowę z firmą PHU EL-M Marcin Mróz z siedzibą 

w Kosowie Lackim dotyczącą: ,,Budowy oświetlenia ciągu pieszo rowerowego relacji 

Małkinia Górna - Zawisty Podleśne”. Kwota zadania 62 923,07 zł brutto. Zadanie 

finansowane jest z budżetu gminy oraz środków w ramach funduszu sołeckiego 

sołectwa Zawisty Podleśne i Małkinia Górna V. Termin wykonania do 31.05.2022 r.  

4. W dniu 30.11.2021 r. podpisałam umowę z firmą PHU EL-M Marcin Mróz z siedzibą 

w Kosowie Lackim dotyczącą „montażu oraz demontażu oświetlenia świątecznego 

na słupach oświetleniowych wzdłuż ulic Gminy Małkinia Górna w ilości 110 szt.” 

Kwota zadania 27 060,00zł brutto.  

5. W dniu 30.11.2021 r. podpisałam umowę z firmą PROMAK - INŻYNIERIA 

KOMUNIKACYJNA KRZYSZTOF MAKOWSKI z siedzibą w Sokołowie Podlaskim 

dotycząca pełnienia obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy realizacji 

inwestycji pn: ” Budowa obiektów sportowych przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Marii 

Curie –Skłodowskiej w Małkini Górnej ” na kwotę  4 797,00 złotych brutto.  

6. W dniu 30.11.2021 r. wydano 3 decyzje przyznające dodatek mieszkaniowy.  

7. W dniu 01.12.2021 r. ogłoszono przetarg na zadanie pn: „Sukcesywna dostawa lekkiego 

oleju opałowego od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. do placówek oświatowych, 

jednostek OSP oraz budynków będących własnością Gminy Małkinia Górna.”. W dniu 

10.12.2021 roku nastąpiło otwarcie ofert. Wpłynęło dwie oferty. Najbardziej korzystną 
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ofertę złożyła firma „ARAN” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Wyszkowie 

na kwotę 252 744,34 zł brutto.  

8. W dniu 01.12.2021 r. zleciłam firmie P.P.H.U. ,,TOSIA” z siedzibą w Zarębach 

Kościelnych zakup, dostawę i montaż wyposażenia placu zabaw w miejscowości 

Daniłowo. Wartość zlecenia 12 546,00 zł brutto. Zadanie realizowane jest ze środków 

budżetu Gminy w ramach funduszu soleckiego sołectwa Daniłówka Pierwsza. 

9. W dniu 02.12.2021 r. zleciłam Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Małkini Górnej 

montaż bramy wjazdowej oraz uporządkowanie terenu przy byłej szkole w 

miejscowości Daniłowo. Wartość zlecenia 7 500,00 zł brutto. Zadanie realizowane jest 

ze środków budżetu Gminy w ramach funduszu soleckiego sołectwa Daniłowo. 

10. W dniu 06.12.2021 r. zleciłam firmie PHU MADO Andrzej Mróz , ul. Leśna 3, 08-330 

Kosów Lacki wymianę 4 sztuk opraw na oprawy typu LED w miejscowości Klukowo. 

Wartość zlecenia 3000,00 zł brutto. Zadanie realizowane jest ze środków budżetu 

Gminy w ramach funduszu soleckiego sołectwa Klukowo. 

11. W dniu  06.12.2021 r. w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie 

Sekretarz Gminy Pan Józef Bogucki podpisał umowę z Wojewodą Mazowieckim na 

kwotę 18 360,00 złotych. Umowa dotyczy zapewnienia funkcjonowania 17 miejsc 

opieki dla dzieci do lat 3 w Żłobku Gminnym w Małkini Górnej.  

12. W dniu 06.12.2021 r. do Starosty Ostrowskiego został wysłany wniosek o wydanie 

zezwolenia na wycięcie 3 szt. drzew rosnących na terenie Szkoły Podstawowej 

Nr 1 w Małkini Górnej ul. Ostrowska 58 – decyzja zezwalająca wpłynęła w dniu 

14 grudnia 2021 r.  

13. W dniu 06.12.2021 r. ogłoszono zapytanie ofertowe na: „Zakup paliw płynnych do 

pojazdów i sprzętu służbowego Urzędu Gminy, samochodów pożarniczych oraz sprzętu 

spalinowego będącego własnością OSP Gminy Małkinia Górna w okresie od 

01.01.2022 do 31.12.2022”. W dniu 15.12.2021 r. rozstrzygnięto zapytanie ofertowe. 

Złożone zostały 2 oferty. Wybrano ofertę firmy: AXAN RETAIL Sp. z o.o. Sp. k., ul. 

Słoneczna 5, 08-311 Bielany, NIP: 823-16-43-535. Stały upust ceny brutto za 1 litr: 

− Etylina PB 95 – 0,14 zł  

− Olej napędowy – 0,16 zł 

14. W dniu 08.12.2021 r. została opublikowana informacja o wynikach naboru na wolne 

stanowisko urzędnicze ds. promocji i kontaktów z mediami. Nabór nie został 

rozstrzygnięty z uwagi na brak ofert. W dniu 14.12.2021 r. ponownie ogłoszono nabór 

na ww. stanowisko.  
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15. W dniu 08.12.2021 r. wpłynęło od wojewody wsparcie finansowe w wysokości 336 900 

złotych na zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności 

praktycznych wśród dzieci i młodzieży „Laboratoria Przyszłości” – program 

realizowanego w ramach „Polskiego Ładu”. 

16. W dniu 10.12.2021 zleciłam firmie PPHU Dłuski Józef wykonanie ogrodzenia działki 

przed budynkiem OSP Prostyń. Wartość zlecenia 12 000,00 zł brutto. Zadanie 

realizowane jest ze środków budżetu Gminy w ramach funduszu soleckiego sołectwa 

Prostyń. 

17. W dniu 10.12.2021 r. został ogłoszony otwarty i konkurencyjny nabór na wolne 

stanowisko urzędnicze do spraw obsługi klienta.  

18. W dniu 10.12.2021r. zawarto umowę na zapewnienie miejsca i opieki zwierzętom 

gospodarskim w gospodarstwie rolnym położonym w miejscowości Borowe.  

19. W dniu 10.12.2021 r. zawarto umowę z lek. wet. Cezarym Prończuk na świadczenie 

usług weterynaryjnych oraz zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej 

w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem bezdomnych zwierząt, 

20. W dniu 10.12.2021 r. zawarto umowę z lek. wet. Antonim Sołowińskim na zbieranie, 

transport i utylizację padłych bezdomnych i dziko żyjących zwierząt.  

21. W dniu 13.12.2021 r. została wypłacona pomoc socjalna dla uczniów w formie 

stypendium szkolnego w kwocie 21 240,00 zł. 

22. W dniu 15.12.2021 r. ogłoszono przetarg na zadanie pn.: „Kompleksowa dostawa 

energii elektrycznej obejmująca sprzedaż oraz świadczenie usług dystrybucji energii 

elektrycznej dla potrzeb gm. Małkinia Górna i jednostek organizacyjnych w okresie 

01.01–30.06.2022”. W dniu 23.12.2021 roku nastąpiło otwarcie ofert. Wpłynęła jedna 

oferta. Firma PGE Obrót S.A. z siedzibą w Rzeszowie złożyła ofertę na  1 326 500,16 

zł brutto.  

23. W dniu 15.12.2021 r. zleciłam firmie PHU Mado Andrzej Mróz wykonanie odcinka 

oświetlenia drogowego w miejscowości Glina. Kwota zadania 18 900,00 zł brutto.  

24. W dniu 15.12.2021 r. zleciłam firmie PHU MADO Andrzej Mróz , ul. Leśna 3, 08-330 

Kosów Lacki montaż lampy LED z wysięgnikiem w celu doświetlenia skrzyżowania 

drogi wojewódzkiej 694 z drogą gminną w kierunku miejscowości Klukowo. Wartość 

zlecenia 4000,00 zł brutto. Zadanie realizowane jest ze środków budżetu Gminy 

w ramach funduszu soleckiego sołectwa Klukowo. 

25. W dniu 15.12.2021 r. podpisano aneks do studium, którego termin na wykonanie prac 

mija 27.12.2021 r.  Aneksem wydłużamy termin wykonania prac przez Firmę Budplan 
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do 27 maja 2022 roku. 

26. W dniu 16.12.2021 r. zleciłam firmie PHU MADO Andrzej Mróz , ul. Leśna 3, 08-330 

Kosów Lacki zakup i dostawę 2 słupów stalowych oświetleniowych wraz z 

fundamentem i niezbędną armaturą, 2 sztuk opraw LED, przewodu ziemnego oraz 

montaż oprawy LED wraz z wysięgnikiem w ramach przygotowania i ogrodzenia 

terenu pod plac rekreacyjno-sportowy w miejscowości Małkinia Mała Przewóz. 

Wartość zlecenia 7995,00 zł brutto. Zadanie realizowane jest ze środków budżetu 

Gminy w ramach funduszu soleckiego sołectwa Małkinia Mała Przewóz. 

27. W dniu 16.12.2021 r.  gmina Małkinia Górna brała udział w treningu radiowym systemu 

powszechnego ostrzegania ludności cywilnej i wojsk o zagrożeniach uderzeniami 

z powietrza. 

28. W dniu 16.12.2021 r.  zostały wręczone paczki dla 9 dzieci uczęszczających na zajęcia 

opiekuńczo – wychowawcze „ŚWIETLICA 2016” przygotowane z artykułów 

piśmienniczych  przekazanych przez Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów 

oraz słodyczy i maskotek przekazanych przez Stowarzyszenie „Małkiński Krąg”. Ze 

względu na epidemię opiekunki same wręczyły paczki dzieciom.  

29. W dniach 15-17.12.2021 r. Urząd Gminy w Małkini Górnej zorganizował akcję 

„Świąteczna Paczka”. Kupiliśmy i rozdaliśmy paczki dzieciom ze szkół podstawowych 

i przedszkola. Sponsorzy wpłacili 23 250,00 zł. Łączny koszt zadania 53 586,00 zł. 

30. W dniach od 17-19.12.2021 r. w Małkini Górnej przy ulicy Leśnej po raz XIII została 

przygotowana szopka bożonarodzeniowa z udziałem żywych zwierząt. Jak co roku 

w przygotowanie szopki zaangażowało się wiele osób, dla których to już tradycja 

i wielka radość, że to wspaniałe przedsięwzięcie powstaje również za ich udziałem. 

Serdeczne dziękuję: Księdzu Kanonikowi Andrzejowi Dmochowskiemu Proboszczowi 

Parafii pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w  Zarębach Kościelnych, Panu 

Zbigniewowi Kempistemu z Ostrowi Mazowieckiej, Właścicielom Rancza na Sówce 

w Bujence koło Ciechanowca, Panu Grzegorzowi Rostkowskiemu z Rostek Wielkich, 

Panu Wiesławowi Żachowi z Borowych, Panu Rafałowi Dąbrowskiemu z Borowych, 

Panu Pawłowi Młynarczykowi z Orła oraz Pracownikom Zakładu Gospodarki 

Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Małkini Górnej. 

31. W dniu 20.12.2021 r. wydałam 2 decyzje w sprawie przyznania zasiłku szkolnego dla 

2 uczniów. 
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32. W terminie od 20 do 30.12.2021r. w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu przy ul. 

Przedszkolnej 3 zorganizowana została wystawa prac nadesłanych na konkurs 

profilaktyczny „Żyję zdrowo – bo nie ulegam nałogom”.  

33. W dniu 21.12.2021 r. podpisałam umowę z firmą Zakład Gospodarki Komunalnej 

i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Małkini Górnej dotyczącą zadania pn. „Odbieranie 

i zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie Gminy Małkinia Górna w 2022 

roku” Kwota zadania 2 393 280,00 zł brutto.  

34. W dniu 21.12.2021 r. zawarto umowę z firmą Airly Sp. z o.o. siedzibą w Krakowie na 

utrzymanie i monitoring czujników jakości powietrza (6 sztuk sensorów). Okres 

obowiązywania od dnia 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. Sensory zlokalizowane są: 

− ul. Leśna w Małkini Górnej, 

− ul. Przedszkolna w Małkini Górnej (budynek Urzędu Gminy), 

− ul. Ostrowska w Małkini Górnej (budynek OSP Małkinia Górna), 

− Prostyń 60 (budynek Szkoły Podstawowej) 

− Kańkowo 58 (budynek po byłej Szkole Podstawowej) 

− Rostki Wielkie (budynek świetlicy wiejskiej). 

35. W dniu 22.12.2021 r. dokonano zbycia lokalu mieszkalnego o  nr 8 położonego przy 

ulicy Nurskiej 140 w Małkini Górnej za kwotę 57 500,00 zł.  

36. W dniu 23.12.2021 r. podpisano umowę na zadanie pod nazwą „Wykonanie projektów 

decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu 

publicznego na terenie Gminy Małkinia Górna w 2022 roku” z Konsorcjum Firm: Lider: 

EKOLOGIKA Pracownia Analiz Środowiskowych mgr inż. Jarosław Mogielnicki 

z siedzibą 10-693 Olsztyn, ul. Plac Księdza Jerzego Popiełuszki, nr 26/24 

reprezentowana przez Jarosława Mogielnickiego, Partner EKOPLAN Pracownia 

Urbanistyczna Wojciech Kwiatkowski reprezentowana przez Wojciecha 

Kwiatkowskiego z siedzibą 10-683 Olsztyn, ul. Trylińskiego 2/115. 

37. W dniu 23.12.2021 r. została wypłacona kwota w wysokości 40 021,31 zł za realizację 

zajęć wspomagających. 

38. W dniu 27.12.2021r. została podpisana umowa ze Schroniskiem Dla Bezdomnych 

Zwierząt w Małym Bożu na odławianie, transport i utrzymanie bezdomnych zwierząt  

z terenu Gminy Małkinia Górna.  

39. W dniu 27.12.2021 r. zawarto umowę z firmą Zakład Elektromechanika Dźwigowa 

i Instalatorstwo Elektryczne Mirosław Reluga z siedzibą w Wyszkowie na stałą 
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konserwację urządzenia dźwigowego będącego na wyposażeniu jednostki OSP 

Małkinia Górna – podestu ruchomego PM18P o numerze fabrycznym 853262/1985. 

Okres obowiązywania od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2024 r. Koszt roczny za 

konserwację urządzenia dźwigowego wynosi: 3.247,20 zł brutto (270,60 zł brutto za 1 

miesiąc). 

40. Gmina Małkinia Górna przygotowała i przesłała wniosek organizatorowi konkursu 

grantowego Centrum Projektów Polska Cyfrowa (CPPC) realizującemu projekt 

w Partnerstwie z Politechniką Łódzką (PŁ) w ramach projektu Cyfrowa gmina. Grant 

zostanie wykorzystany zgodnie z celem V osi priorytetowej POPC, i przeznaczony na 

rozwój cyfrowy Urzędu Gminy w Małkinia Górnej oraz wzmocnienie cyfrowej 

odporności na zagrożenia. 

41.  Prowadzono stałe zadania dotyczące infrastruktury technicznej, tj: 

− zlecono naprawę oświetlenia drogowego firmie  MADO w ramach bieżącej 

konserwacji,  

− wykonywane jest odśnieżanie oraz posypywanie chodników oraz dróg 

gminnych, 

− wycinane są zakrzaczenia dróg gminnych, 

− wydano decyzje na zajęcie pasa drogowego oraz decyzje na umieszczenie 

urządzeń w pasie drogowym. 

42. Wydano 4 decyzję o częściowym zwolnieniu z opłaty za dodatkowe godziny pobytu 

dziecka w przedszkolu oraz jedną odmowną. 

43. Uzyskano pozytywne uzgodnienia Powiatowego Lekarza Weterynarii, Fundacji 

„LePsie Jutro” i Kół Łowieckich działających na terenie Gminy Małkinia Górna 

dotyczące projektu Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Małkinia Górna na 2022 r. 

44. Sporządzono: 3 akty urodzenia,  3 akty małżeństwa, 17 aktów zgonu, odbyły się 2 śluby 

cywilne, sporządzono i wydano łącznie 136 odpisów aktów stanu cywilnego. 

45. Przyjęto od mieszkańców 53 wnioski o wydanie dowodu osobistego, wydano 66                      

i 51 dowodów osobistych unieważniono. 

46. Dokonano zameldowania 7 osób, udzielono 26 informacji osobowych. Obecnie 

prowadzone jest 1 postępowanie administracyjne dotyczące wymeldowania z pobytu 

stałego. 


