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I. WSTĘP  

 

Szanowni  Państwo, 

Przedstawiam Państwu raport o stanie Gminy 

Małkinia Górna za rok 2021. Ustawa o 

samorządzie gminnym (art. 28aa. ustawy z 

dnia 8 marca 1990r.) nakłada obowiązek 

sporządzenia takiego raportu i jego 

przedłożenia Radzie Gminy oraz 

mieszkańcom gminy przy zapewnieniu 

możliwości debaty nad podejmowanymi 

kierunkami działań oraz stopniem i 

sposobami realizacji zadań zaplanowanych 

do wykonania w 2021roku. 

Miniony rok był bardzo intensywny w zakresie podejmowanych inicjatyw inwestycyjnych oraz 

działań Wójta Gminy w poszukiwaniu dofinansowań na strategiczne kierunki rozwoju gminy. 

Pomimo epidemii nie zmieniliśmy zaangażowania w inwestycje realizowane w Gminie 

Małkinia Górna. Również inwestycje realizowane przez podmioty zewnętrzne udało się 

zrealizować. Przykładem jest wiadukt drogowy na drodze wojewódzkiej nr 627. 

Pomimo pandemii i jej skutków sytuacja finansowa gminy jest stabilna. Rok 2021 to bardzo 

dobry rok bowiem udało się pozyskać na zadania realizowane przez gminę 22 053 201,65 zł 

dofinansowań zewnętrznych. Skutecznie sięgamy po nie, co daje duże możliwości na realizację 

budowy kanalizacji czy poprawienie stanu gminnych dróg. Na inwestycje gminne w 2021r. 

wydaliśmy  15 600 112,62 zł. 

W III kwartale 2021 r. pojawił się niebezpieczny wzrost cen materiałów w branży 

kanalizacyjnej oraz innych obszarach, lecz pomimo tego nie zaciągaliśmy żadnych kredytów. 

Miniony rok to także okres poluzowania obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa. 

Umożliwiło to spotkania w szerszym gronie czy spotkania z mieszkańcami. To pozytywnie 

wpływało na rozpoznawanie kierunków potrzeb zgłaszanych przez mieszkańców naszej gminy. 

Praca w samorządzie to wspólne działania na rzecz lokalnej społeczności, dlatego cieszę się, że 

z większością Radnych i Sołtysów podzielamy ten pogląd.  

Pozytywne nastawienie do działań  przynosi naszej gminie pozytywne efekty w postaci 

zrealizowanych projektów oraz inwestycji.  

Dziękuję za zaufanie i wsparcie, a patrząc na nasze wspólne osiągniecia, zachęcam do dalszej 

intensywnej pracy, bo przed nami jest jeszcze wiele do zrobienia. Pragnę przekazać wyrazy 
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uznania i podziękowania władzom rządowym i władzom wojewódzkim za owocną współpracę 

w 2021 r. To bardzo budujące, kiedy nasza Mała Ojczyzna może liczyć na zrozumienie naszych 

potrzeb i wsparcie oraz pomoc finansową.  

Dziękuję władzom powiatowym, Radnym Rady Gminy, wszystkim pracownikom Urzędu 

Gminy w Małkini Górnej oraz jednostkom organizacyjnym gminy, sołtysom, druhom z 

Ochotniczych Straży Pożarnych, Prezesom Spółdzielni Mieszkaniowych oraz wszystkim, 

których nie sposób tu wymienić, a którzy przyczynili się do rozwoju naszej gminy. 

 

 

Bożena Kordek 

 

Wójt Gminy Małkinia Górna 
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II. INFORMACJE OGÓLNE 

 

1. Ogólna charakterystyka gminy  

Gmina Małkinia Górna położona jest w powiecie ostrowskim, w województwie mazowieckim. 

Graniczy z 3 gminami powiatu ostrowskiego:  Ostrów Mazowiecka,  Brok i Zaręby Kościelne  

oraz 3 Gminami powiatu sokołowskiego: Sadowne, Kosów Lacki i Ceranów.  Zajmuje 

powierzchnię 13 431 ha. Na terenie gminy mieszka 11.418 osób. W skład gminy wchodzi 29 

sołectw: Borowe, Błędnica, Daniłowo, Daniłówka Pierwsza, Daniłowo Parcele, Glina, Grądy, 

Kańkowo, Kiełczew, Klukowo, Małkinia Dolna, Małkinia Górna, Małkinia Mała-Przewóz, 

Niegowiec, Orło, Prostyń, Podgórze Gazdy, Poniatowo, Rostki Piotrowice, Rostki Wielkie, 

Sumiężne, Treblinka, Zawisty Nadbużne, Zawisty Podleśne, Żachy Pawły. Małkinia Górna i 

Małkinia Dolna leżą po prawej stronie rzeki Bug to bardzo duże miejscowości w których mieszka 

5238 osób. W 1827 roku Małkinia Dolna miała 10 domów zamieszkałych przez 66 mieszkańców, 

Małkinia Górna 46 domów zamieszkałych przez 315 mieszkańców miały status wsi rządowych. 

Obie wsie wchodziły w skład dóbr biskupów płockich po zabraniu tychże na rzecz skarbu weszły 

w skład dóbr narodowych Brok1. W okresie międzywojennym Małkinia Górna była siedzibą 

Gminy Orło2. Lewobrzeżną część obecnej gminy Małkinia Górna w owym czasie stanowiła 

Gmina Prostyń3.  

 

Źródło: Mapa Województwa centralne i wschodnie Rzeczypospolitej Polskiej 

 
1Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich , t. VI:, Warszawa 1885, s. 33 
2Skorowidz miast i gmin wiejskich do mapy województwa centralne i wschodnie Rzeczypospolitej Polskiej 
Warszawa (Lwów) 1933 s. 9 
3 Skorowidz miast i gmin wiejskich do mapy województwa centralne i wschodnie Rzeczypospolitej Polskiej 
Warszawa (Lwów) 1933 s. 12 

http://dir.icm.edu.pl/pl/Slownik_geograficzny/
https://rcin.org.pl/dlibra/publication/36818/edition/32280/content
https://rcin.org.pl/dlibra/publication/36818/edition/32280/content
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Taki stan podziału administracyjnego funkcjonował także po II wojnie światowej do czasu 

wejścia w życie ustawy z dnia 25 września 1954 r. o reformie podziału administracyjnego wsi i 

powołaniu gromadzkich rad narodowych. Ustawą z dnia 29 listopada 1972 r. o utworzeniu gmin 

i zmianie ustawy o radach narodowych została utworzona z dniem 1 stycznia 1973 roku jako 

podstawowa jednostka podziału administracyjno- gospodarczego na terenach wiejskich. Gminę 

Małkinia Górna utworzono na podstawie Uchwały nr XX/93/72 Wojewódzkiej Rady Narodowej 

w Warszawie z dnia 1 XII 1972 roku  po zlikwidowaniu gromad Orło i Prostyń4 . Obszar gminy 

położony jest między dopływami Bugu: Brokiem, Treblinką i Wielączem, w pasie Nizin 

Mazowiecko-Podlaskich, na pograniczu dwóch mezoregionów: Międzyrzecza Łomżyńskiego i 

Równiny Wołomińskiej, które oddzielone są od siebie Doliną Dolnego Bugu.  Część terenów 

gminy obejmuje Nadbużański Park Krajobrazowy – jeden z największych parków 

krajobrazowych w Polsce. W skład Parku wchodzą obszary leśne Puszczy Białej, Borów 

Łochowskich i Lasów Ceranowskich.  

 

Obszary chronione w Gminie Małkinia Górna 

 

Źródło: Obszary Natura 2000, Ostoja Nadbużańska, Nadbużański Park Krajobrazowy Generalna Dyrekcja Ochrony 

Środowiska 

 
4 Dziennik Urzedowy Wojewodzkiej Rady Narodowej w Warszawie 1972 nr 20 z dnia 12 grudnia poz. 407 s. 9 

https://malkiniagorna.e-mapa.net/
https://malkiniagorna.e-mapa.net/
https://polona.pl/item/dziennik-urzedowy-wojewodzkiej-rady-narodowej-w-warszawie-1972-nr-20-12-grudnia,MTMxMDEyNTUy/0/#info
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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.). 

Fauna i flora nadbużańskich starorzeczy - jezioro „Bużysko”. w gminie Małkinia Górna w jej 

południowo-zachodniej części jest cennym przyrodniczo miejscem będącym siedliskiem ptaków. 

Możemy spotkać rzadko występujące gatunki : bekas, dubelt, rycyk, brodziec, krwawodzioby.  

 

Rzeka Bug 

Fot. Materiał własny 
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Rzeka Bug dzieli gminę na dwie części połączone mostem drogowym i kolejowym. Płynie powoli 

spokojnie ale tworzy wiele zawirowań i rozlewisk. Na terenie gminy Małkinia Górna ma dopływy 

Treblinka i Wielącz, Rzeka ta ma nieuregulowane koryto pełne zakoli przekształcających się z 

czasem w starorzecza. Wyspy powstające na głównym nurcie w efekcie procesów fluwialnych 

nie pokryte roślinnością zwane ławicami, zadrzewione zwane ostrowiami oraz zarosłe wikliną 

zwane kępami, dodają uroku i wyjątkowego charakteru przyrodniczego. Brzegi rzeki w 

większości porośnięte wierzbą lub topolą tworzą cenne przyrodniczo łęgi nadrzeczne. Rzeka Bug 

kształtuje krajobraz w większości zachowujący naturalny charakter Wysoczyzny Mazowieckiej 

polodowcowy piaszczysty, żwirowy i dolinowy podlaski z podmokłymi lasami łęgami, 

sosnowymi borami, torfowiskami, rozległe łąki i pastwiska. Znaczna część krajobrazu podlega 

ochronie w Nadbużańskim Parku Krajobrazowym, który został utworzony w 1993 roku. Tworząc 

park określono trzy cele ochrony: ochrona wartości przyrodniczych, zachowanie wartości 

historycznych i kulturowych oraz ochrona walorów krajobrazowych. Gmina Małkinia Górna. 

Małkinia Górna jest węzłem kolejowym  i drogowym.  

Połączenia drogowe i kolejowe w gminie Małkinia Górna 
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Gmina posiada połączenie kolejowe, zelektryfikowaną linią kolejową nr 6 z Warszawą i 

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

elementem transeuropejskiego korytarza transportowego, łącząca Warszawę, Kowno, Rygę, 

Tallinn i Helsinki. W siedzibie Gminy Małkinia Górna znajduje się stacja kolejowa dla pociągów 

osobowych relacji Warszawa-Białystok. Istniejąca linia kolejowa w ruchu osobowym zapewnia 

dobre połączenie z Warszawą i Białymstokiem. Pociągami pośpiesznymi można dojechać m.in. 

do Gdańska, Wrocławia, Krakowa,. Przy dworcu kolejowym PKP usytuowany jest przystanek 

autobusowy obsługujący lokalny transport publiczny. Krzyżują się tu dwie drogi wojewódzkie: 

Ostrołęka – Sokołów Podlaski droga wojewódzka DW627) i Ciechanowiec – Poręba-Kocęby ( 

droga wojewódzka DW694). Na terenie gminy funkcjonuje sieć dróg powiatowych. 

Infrastrukturę społeczną w Gminie Małkinia Górna tworzy sieć szkół i placówek oświatowych, 

która jest znacząca ale generuje również znaczne obciążenia finansowe. Infrastrukturę oświatową 

tworzą szkoły podstawowe, placówki oświatowe oraz szkoła średnia. Szkoła średnia umożliwia 

kształcenie młodzieży okolicznych gmin. Bardzo ważnym elementem infrastruktury społecznej 

jest Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Małkini Górnej. Gminny Ośrodek Kultury i Sportu 

organizuje prowadzi wiele działań kulturalnych o zasięgu lokalnym, a także wspiera inne 

instytucje w organizowaniu imprez kulturalnych. Bardzo ważną działalność w zakresie kultury 

prowadzi instytucja kultury-Gminna Biblioteka Publiczna. Organizuje ciekawe inicjatywy 

propagujące czytelnictwo oraz imprezy okolicznościowe. 

Infrastrukturę dla opieki medycznej na terenie Gminy stanowią  

1) Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Mak – Med. sp. z o.o. w Małkini Górnej,  

2) SOFI Praktyka lekarska w Prostyni, 

3) 3.ZAWAMED Sp. z o.o. ul. Leśna 17,  

4) BIADENT Łukasz Cymbor, 

5) Poradnia Ginekologiczno – Położnicza w Małkini Górnej, 

6) Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska – Teresa Alicja Brzezińska. 

W gospodarce gminy dominują dwa sektory: przemysłowy produkcji materiałów budowlanych 

izolacyjnych oraz rolnictwo. Poza tymi sektorami działalność prowadzony jest handel detaliczny, 

budownictwo, naprawa pojazdów samochodowych, działalność usługową, naprawa, konserwacja 

i instalowanie maszyn i urządzeń. W sferze usług dominują podmioty małe. Sieć gastronomiczna 

na terenie gminy  ogranicza się do kilku punktów świadczących usługi gastronomiczne. Podmioty 

prowadzące działalność gospodarczą zapewniają obsługę mieszkańców gminy i najbliższej 

okolicy. 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Linia_kolejowa_nr_6
https://pl.wikipedia.org/wiki/Warszawa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bia%C5%82ystok
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ostro%C5%82%C4%99ka
https://pl.wikipedia.org/wiki/Soko%C5%82%C3%B3w_Podlaski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Droga_wojew%C3%B3dzka_nr_627
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ciechanowiec
https://pl.wikipedia.org/wiki/Por%C4%99ba-Koc%C4%99by
https://pl.wikipedia.org/wiki/Droga_wojew%C3%B3dzka_nr_694
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2. Demografia  

Na koniec 2021roku w gminie Małkinia Górna zameldowanych było 11.494 osób. Poniższe 

tabele przedstawiają szczegółowe dane dotyczące sytuacji demograficznej gminy Małkinia 

Górna. 

Tabela 1. Sytuacja demograficzna gminy Małkinia Górna  

Rok Liczba 

mieszkańców 

Liczba 

urodzeń 

Liczba 

zgonów 

Liczba osób 

w wieku przed- 

produkcyjnym 

Liczba osób 

 w wieku 

produkcyjnym 

Liczba osób 

w wieku 

poprodukcyjnym 

 

2021 

 

11.494 

 

78 

 

159 

 

2.213 

 

6.874 

 

2.407 

 

Tabela 2. Wymeldowania z pobytu stałego w 2021 roku 

Liczba osób wymeldowanych Liczba osób zmarłych 

36 159 

RAZEM: 195 

 

Tabela 3. Stan ludności – porównanie lat 2016-2021 

 

Rok 

Liczba ludności na dzień 31.12. 

zameldowanych na terenie gminy 

 

Liczba urodzeń 

 

Liczba zgonów 

pobyt stały pobyt czasowy 

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 

2021 11.418 76 78 159 
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Tabela 4. Ludność w wieku przedprodukcyjnym, produkcyjnym i poprodukcyjnym w 2021 r. 

Lp. Jednostka 

przestrzenna 

Liczba 

ludności 

ogółem 

w 2021 roku 

Liczba osób 

w wieku 

przedproduk

cyjnym 

w 2021 roku 

Liczba osób 

w wieku 

produkcyjnym 

w 2021 roku 

Liczba osób 

w wieku 

poprodukcyjnym 

w 2021 roku 

1.  Błędnica 372 68 231 73 

2.  Borowe 73 11 44 18 

3.  Daniłowo 130 25 74 31 

4.  Daniłowo-Parcele 137 37 80 20 

5.  Daniłówka Pierwsza 234 56 130 48 

6.  Glina 366 79 211 76 

7.  Grądy 194 36 123 35 

8.  Kańkowo 574 128 357 89 

9.  Kiełczew 676 136 414 126 

10.  Klukowo 158 27 96 35 

11.  Małkinia Dolna 206 53 120 33 

12.  Małkinia Górna I 1082 189 654 239 

13.  Małkinia Górna II 988 167 563 258 

14.  Małkinia Górna III 1071 174 646 251 

15.  Małkinia Górna IV 1115 207 654 254 

16.  Małkinia Górna V 776 162 446 168 

17.  Małkinia Mała-Przewóz 220 51 136 33 

18.  Niegowiec 154 32 89 33 

19.  Orło 238 48 147 43 

20.  Podgórze-Gazdy 44 7 27 10 

21.  Poniatowo 159 30 94 35 

22.  Prostyń 781 161 471 149 

23.  Rostki-Piotrowice 56 9 36 11 

24.  Rostki Wielkie 343 60 212 71 

25.  Sumiężne 351 64 209 78 

26.  Treblinka 197 36 118 43 

27.  Zawisty Nadbużne 371 78 231 62 

28.  Zawisty Podleśne 269 56 163 50 

29.  Żachy-Pawły 159 26 98 35 

 Suma 11494 

(100,00%) 

2213 

(19,25 %) 

6874 

(59,80 %) 

2407 

(20,95 %) 
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Tabela 5. Statystyka ludności wg płci na koniec 2021 roku (pobyt stały i pobyt czasowy) 

Wiek Mężczyźni Kobiety Ogółem 

0-2 146 151 297 

3 62 57 119 

4-5 116 110 226 

6 54 50 104 

7 54 39 93 

8-12 326 294 620 

13-15 205 181 386 

16-17 128 123 251 

18 59 66 113 

19-65 3.740 3.140 6.880 

>65 762 1.632 2.394 

Ogółem 5.651 5.843 11.494 

 

Tabela 6. Statystyka ludności wg płci na koniec 2021 roku (pobyt stały) 

Wiek Mężczyźni Kobiety Ogółem 

0-2 144 151 295 

3 61 57 118 

4-5 115 109 224 

6 49 50 99 

7 53 39 92 

8-12 325 294 619 

13-15 201 180 381 

16-17 127 123 250 

18 59 64 123 

19-65 3.719 3.120 6.839 
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>65 757 1.621 2378 

Ogółem 5.610 5.808 11.418 

 

Tabela 7. Statystyka ludności wg płci na koniec 2021 roku (pobyt czasowy) 

Wiek Mężczyźni Kobiety Ogółem 

0-2 2 0 2 

3 1 0 1 

4-5 1 1 2 

6 5 0 5 

7 1 0 1 

8-12 1 0 1 

13-15 4 1 5 

16-17 1 0 1 

18 0 2 2 

19-65 20 20 40 

>65 15 11 16 

Ogółem 41 35 76 

 

W okresie od początku do końca 2021 r. liczba mieszkanek i mieszkańców zmniejszyła się               

o 157 osób, przez co na dzień 31 grudnia 2021 roku wyniosła 11.494 osób, w tym 5.843 kobiet i 

5.651 mężczyzn.  

W odniesieniu do poszczególnych kategorii wiekowych: - liczba mieszkańców w wieku 

przedprodukcyjnym wynosiła : 2.213 osób, - liczba mieszkańców w wieku produkcyjnym 

wynosiła: 6.874, a liczba mieszkańców w wieku poprodukcyjnym wynosiła: 2.407. 

W 2021 roku narodziło się w gminie 78 osób w tym 35 dziewczynek i 43 chłopców, a zmarło 

159 osób, w tym 76 kobiet i 83 mężczyzn. 

W 2021 roku przeciętny czas oczekiwania na dowód osobisty wyniósł od 21 do 30 dni. 
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III. INFORMACJE FINANSOWE  

1. Stan finansów gminy 

Podstawowe wskaźniki finansowe:  

1) udział dochodów własnych w dochodach ogółem; 

2) udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem 

 

Tabela 8. Dochody i wydatki gminy ogółem 

Stan finansów Gminy 2019 2020 2021 

1. Dochody Gminy ogółem 58 995 892,68 58 832 448,38 79 236 635,96 

1.1 Dochody własne Gminy 10 505 361,56 11 211 359,74 12 877 811,28 

1.2 
Udział dochodów własnych w 

dochodach ogółem 
17,81% 19,06% 16,25% 

2. Wydatki Gminy ogółem 67 984 320,17 58 908 556,75 67 967 813,77 

2.1 Wydatki majątkowe 19 660 911,92 7 860 126,02 15 600 112,62 

2.2 
Udział wydatków majątkowych w 

wydatkach ogółem 
28,92% 13,34% 22,95% 

 

Dochody budżetu gminy na 2021 rok, które zaplanowano  na 86 797 420,70 zł, zostały 

zrealizowane w 91,29% tj. na kwotę 79 236 635,96 zł. Z tego zaplanowane dochody bieżące 

wykonano w 99,81% tj. 59 084 419,00 zł, natomiast dochody majątkowe w 73,01%                       tj. 

20 152 216,96 zł. 

Wydatki budżetu gminy, które zaplanowano w 2021 roku na kwotę 90 853 719,76 zł, zostały 

zrealizowane w 74,81% tj. na kwotę 67 967 813,77 zł. Z tego wydatki bieżące wykonano           w 

94,58% tj. 52 367 701,15 zł, a wydatki majątkowe wykonano w 43,96% tj. 15 600 112,62 zł. 

 

Tabela 9.  Wykonanie budżetu gminy 

Wykonanie budżetu Gminy 2019 2020 2021 

I 
Wykonanie dochodów Gminy 

ogółem 
58 995 892,68 58 832 448,38 79 236 635,96 

  Dochody ogółem na 1 mieszkańca 4 994,57 5 042,21 6 893,74 

1. Dochody bieżące 53 285 690,60 56 034 994,54 59 084 419,00 
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  Dochody bieżące na 1 mieszkańca 4 522,64 4 802,45 5 140,46 

1.1 Udział w PIT 9 527 653,00 9 284 809,00 
10 340 

231,00 

  Udział w PIT na 1 mieszkańca 808,66 795,75 899,62 

1.2 Udział w CIT 373 345,45 687 996,15 712 132,91 

  Udział w CIT na 1 mieszkańca 31,69 58,96 61,96 

1.3 Podatek od nieruchomości 6 314 547,70 6 807 623,00 6 836 151,47 

  
Podatek od nieruchomości na 1 

mieszkańca 
535,95 583,44 594,76 

1.4 Podatek rolny 158 106,40 168 154,86 172 555,88 

  Podatek rolny na 1 mieszkańca 13,42 14,41 15,01 

1.5 Subwencje 
15 616 

951,00 

15 599 

337,00 

16 957 

284,00 

  Kwota subwencji na 1 mieszkańca 1 325,49 1 336,93 1 475,32 

1.6 Dotacje 
17 416 

001,15 

19 303 

813,13 

18 351 

475,59 

  
Kwota dotacji bieżącej na 1 

mieszkańca 
1 478,19 1 654,42 1 596,61 

1.6.1 
w tym: dotacje na zadania bieżące ze 

środków unijnych 
798 408,77 248 496,32 20 569,84 

  
Kwota dotacji unijnej na zadania 

bieżące na 1 mieszkańca 
67,77 21,30 1,79 

2. Dochody majątkowe 5 710 202,08 2 797 453,84 20 152 216,96 

  
Dochody majątkowe na 1 

mieszkańca 
484,65 239,75 1 753,28 

2.1 Dotacje na inwestycje 5 556 580,52 2 745 133,36 
19 997 

701,18 

  
Kwota dotacji inwestycyjnej na 1 

mieszkańca 
471,62 235,27 1 739,84 

2.1.1 
w tym: dotacje na inwestycje ze 

środków unijnych 
3 201 851,13 760 569,00 0,00 

  
Kwota dotacji unijnej na inwestycje 

na 1 mieszkańca 
271,90 65,18 0,00 

2.2 Sprzedaż majątku 73 000,00 5 846,50 109 030,83 

  
Kwota dochodów ze sprzedaży 

majątku na 1 mieszkańca 
6,20 0,50 9,49 
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W 2021 roku Gmina nie zaciągała kredytów ani pożyczek. Wolne środki z lat ubiegłych wyniosły 

1 401 987,06 zł. Spłacono kredyty i pożyczki w wysokości 2 345 688,00 zł.  

Stan kredytów i pożyczek długoterminowych na koniec 2021 roku wyniósł 25 500 314,00 zł, 

co stanowi 32,18% wykonanych dochodów budżetowych.  

 

Tabela 10. Wykonanie wydatków inwestycyjnych/majątkowych 

II . Wykonanie wydatków Gminy 2019 2020 2021 

Wykonanie wydatków Gminy ogółem 67 984 320,17 58 908 556,75 67 967 813,77 

  Wydatki ogółem na 1 mieszkańca 5 770,19 5 048,73 5 913,33 

1. Wydatki bieżące 48 323 408,25 51 048 430,73 52 367 701,15 

  Wydatki bieżące na 1 mieszkańca 4 101,46 4 375,08 4 556,09 

1.1 
Wydatki na wynagrodzenia i 

pochodne 
20 103 140,28 20 191 846,83 22 117 655,42 

  

Wydatki na wynagrodzenia i 

pochodne w przeliczeniu na 1 

mieszkańca 

1 706,26 1 730,53 1 924,28 

1.2 

Wydatki na zadania bieżące 

realizowane przy udziale środków 

unijnych 

606 949,46 603 924,60 137 100,57 

  

Wydatki na zad. bieżące realizowane 

przy udziale środków unijnych na 1 

mieszkańca 

51,51 51,76 11,93 

1.3 Wydatki na obsługę długu 561 000,00 473 178,29 313 840,61 

  
Wydatki na obsługę długu na 1 

mieszkańca 
47,62 40,55 27,30 

2. Wydatki majątkowe 19 660 911,92 7 860 126,02 15 600 112,62 

  Wydatki majątkowe na 1 mieszkańca 1 668,72 673,65 1 357,24 

2.1 
Wydatki majątkowe realizowane 

przy udziale środków unijnych 
4 049 598,50 2 035 800,12 482 087,95 

  

Wydatki majątkowe realizowane 

przy udziale środków unijnych w 

przeliczeniu na 1 mieszkańca 

343,71 174,48 41,94 
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Tabela  11. Realizację zadań inwestycyjnych w 2021 roku przedstawia poniższa tabela: 

Dział Rozdział Paragraf Treść 
Plan                

na 2021 rok 

Wykonanie 

na 

31.12.2021r. 

% 

wykonania 

010   Rolnictwo i łowiectwo 26 554 986,27 10 228 043,08 38,52% 

 

01010  
Infrastruktura wodociągowa 

i sanitacyjna wsi 
26 554 986,27 10 228 043,08 38,52% 

 

6050 
Wydatki inwestycyjne 

jednostek budżetowych 
25 554 986,27 10 228 043,08 40,02% 

 

Budowa infrastruktury 

wodno-kanalizacyjnej w 

gminie Małkinia Górna 

11 158 428,00 7 795 483,91 69,86% 

Budowa sieci  kanalizacji 

sanitarnej na ul. 

Przedszkolnej - II etap 

200 000,00 200 000,00 100,00% 

Budowa sieci kanalizacji 

sanitarnej wraz z 

przyłączami w Małkini 

Górnej, Zawistach 

Nadbużnych, Rostkach 

Wielkich 

11 257 453,80 2 015 596,63 17,90% 

Budowa sieci wodociągowej 

na ulicach Diamentowa, 

Bursztynowa, Złota w 

Małkini Górnej - Zadanie 

realizowane z funduszu 

sołeckiego 

26 404,47 26 312,78 99,65% 

Modernizacja SUW oraz 

wymiana sieci 

wodociągowej w Rostkach 

Wielkich 

96 100,00 96 016,26 99,91% 

Modernizacja SUW w 

Małkini Górnej 
2 624 700,00 0,00 0,00% 

Opracowanie projektu 

kanalizacji sanitarnej 

Kańkowo - Zawisty 

Podleśne 

81 900,00 46 700,00 57,02% 

Remont przepompowni 

ścieków przy blokach 

kolejowych w Małkini 

Górnej 

50 000,00 0,00 0,00% 

Wodociągowanie 

południowej części gminy-

budowa SUW w Złotkach 

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

Budowa kanalizacji 

sanitarnej ul. Jana III 

Sobieskiego w Małkini 

Górnej 

12 000,00 0,00 0,00% 
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Budowa sieci wodociągowej 

na ul. Bursztynowej w 

Małkini Górnej 

8 000,00 7 933,50 99,17% 

  

6230 

Dotacja celowa z budżetu na 

finansowanie lub 

dofinansowanie kosztów 

realizacji inwestycji i 

zakupów inwestycyjnych 

jednostek nie zaliczanych do 

sektora finansów 

publicznych 

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

 

Dotacje celowe dla 

mieszkańców Gminy 

Małkinia Górna – przyłącza 

kanalizacji sanitarnej 

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

600   Transport i łączność 5 026 528,77 3 520 783,30 70,04% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60014  Drogi publiczne powiatowe 1 808 061,93 1 808 060,00 100,00% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6300 

Dotacja celowa na pomoc 

finansową udzielaną między 

jednostkami samorządu 

terytorialnego na 

dofinansowanie własnych 

zadań inwestycyjnych i 

zakupów inwestycyjnych 

1 808 061,93 1 808 060,00 100,00% 

 

Dofinansowanie 

"Przebudowy drogi 

powiatowej nr 2636W na 

odcinku Prostyń - 

Treblinka" 

1 808 061,93 1 808 060,00 100,00% 

60016  Drogi publiczne gminne 3 006 706,20 1 567 734,24 52,14% 

 

6050 
Wydatki inwestycyjne 

jednostek budżetowych 
1 181 706,20 1 085 646,29 91,87% 

 

Budowa drogi Glina  - 

Sumiężne 
20 000,00 0,00 0,00% 

Budowa drogi gminnej w 

Niegowcu 
704 000,00 698 240,58 99,18% 

Budowa drogi nr 250 wraz z 

wykonaniem przepustu w m. 

Kiełczew - Fundusz sołecki 

31 486,20 31 485,71 100,00% 

Opracowanie dokumentacji 

dot. drogi gminnej w 

Małkini Górnej  relacji ul. 

Kościelna - Ostrowska (przy 

cmentarzu) 

152 440,00 152 440,00 100,00% 

Opracowanie dokumentacji 

dot. przebudowy ul. 

Sobieskiego w Małkini 

Górnej 

125 480,00 123 480,00 98,41 

Przebudowa drogi w 

miejscowości Treblinka 
68 300,00 0,00 0,00% 
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Przebudowa i odwodnienie 

ul. Przedszkolnej w Małkini 

Górnej - Fundusz Sołecki 

80 000,00 80 000,00 100,00% 

6057 
Wydatki inwestycyjne 

jednostek budżetowych 
1 213 400,00 

 

0,00 

 

0,00% 

 

Przebudowa i odwodnienie 

ulicy Przedszkolnej w 

Małkini Górnej - II etap 

1 213 400,00 0,00 0,00% 

6059 
Wydatki inwestycyjne 

jednostek budżetowych 
611 600,00 482 087,95 78,82% 

  

Przebudowa i odwodnienie 

ulicy Przedszkolnej w 

Małkini Górnej - II etap 

611 600,00 482 087,95 78,82% 

60095  Pozostała działalność 211 760,64 144 989,06 68,47% 

 

6050 
Wydatki inwestycyjne 

jednostek budżetowych 
211 760,64 144 989,06 68,47% 

 

Budowa chodnika na ul. 

Słowackiego w Małkini 

Górnej 

41 000,00 20 955,51 51,11% 

Budowa chodnika na ul. 

Słowackiego w Małkini 

Górnej - Fundusz Sołecki 

35 128,53 35 121,43 99,98% 

Budowa chodnika przy 

drodze gminnej w Błędnicy 

- Fundusz Sołecki 

26 679,52 26 678,04 99,99% 

Budowa chodnika we wsi 

Małkinia Dolna - Fundusz 

Sołecki 

18 611,49 18 597,98 99,93% 

 

Projekt parkingu przy ul. 

Nurskiej w Małkini Górnej 
16 000,00 15 296,28 95,60% 

Utwardzenie działki nr 994 

przy ul. Piaski w Małkini 

Górnej 

46 000,00 0,00 0,00% 

Wykonanie chodnika przy 

ul. Sienkiewicza w Małkini 

Górnej - zadanie 

realizowane w ramach FS  

28 341,10 28 339,82 100,00% 

700   Gospodarka mieszkaniowa 1 187 000,00 705 757,60 59,46% 

 

70005  
Gospodarka gruntami i 

nieruchomościami 
1 187 000,00 705 757,60 59,46% 

 

6050 
Wydatki inwestycyjne 

jednostek budżetowych 
387 000,00 13 950,00 3,60% 

 

Budowa mieszkań 

komunalnych w Gminie 

Małkinia Górna - obsługa 

postepowania o wybór 

partnera prywatnego 

88 000,00 11 250,00 12,78% 
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Ocieplenie elewacji ściany 

frontowej oraz remont tarasu 

Ośrodka Zdrowia w Małkini 

Górnej 

200 000,00 1 050,00 0,53% 

Termomodernizacja 

budynków użyteczności 

publicznej 

74 000,00 1 650,00 2,23% 

Modernizacja budynku po 

byłej zlewni mleka w 

Prostyni 

25 000,00 0,00 0,00% 

6060 

Wydatki na zakupy 

inwestycyjne jednostek 

budżetowych 

800 000,00 691 807,60 86,48% 

 Wykup gruntów 800 000,00 691 807,60 86,48% 

710   Działalność usługowa 17 846,94 0,00 0,00% 

 

71035  Cmentarze 17 500,00 0,00 0,00% 

 6050 
Wydatki inwestycyjne 

jednostek budżetowych 
17 500,00 0,00 0,00% 

 

  

Budowa cmentarza 

komunalnego w Małkini 

Górnej 

17 500,00 0,00 0,00% 

71095  Pozostała działalność 346,94 0,00 0,00% 

 

6639 

Dotacje celowe przekazane 

do samorządu województwa 

na inwestycje i zakupy 

inwestycyjne realizowane na 

podstawie porozumień 

(umów) między jednostkami 

samorządu terytorialnego 

346,94 0,00 0,00% 

 

Regionalne partnerstwo 

samorządów Mazowsza dla 

aktywizacji społeczeństwa 

informacyjnego w zakresie 

e-administracji i 

geoinformacji  

346,94 0,00 0,00% 

754   
Bezpieczeństwo publiczne i 

ochrona przeciwpożarowa 
237 915,58 216 137,35 90,85% 

 

75404  
Komendy wojewódzkie 

Policji 
25 000,00 15 000,00 60,00% 

 

6170 

Wpłaty jednostek na 

państwowy fundusz celowy 

na finansowanie lub 

dofinansowanie zadań 

inwestycyjnych 

25 000,00 15 000,00 60,00% 

 

Dofinansowanie  prac 

projektowych nowej 

Komendy Powiatowej 

Policji w Ostrowi 

10 000,00 0,00 0,00% 
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Mazowieckiej 

Dofinansowanie zakupu 

samochodu dla  Komisariatu 

Policji w Małkini Górnej 

15 000,00 15 000,00 100,00% 

75412  Ochotnicze straże pożarne 212 915,58 201 137,35 94,47% 

 

6050 
Wydatki inwestycyjne 

jednostek budżetowych 
112 915,58 101 637,35 90,01% 

 

Wykonanie instalacji 

klimatyzacyjno- grzewczej 

w OSP Glina - Fundusz 

sołecki 

14 022,00 13 997,40 99,82% 

Wykonanie ogrodzenia 

budynku OSP Prostyń - 

Fundusz sołecki 

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

Zagospodarowanie terenu za 

strażnicą OSP w Kańkowie - 

Fundusz Sołecki 

35 893,58 25 546,00 71,17% 

Modernizacja strażnicy OSP 

Prostyń 
51 000,00 50 093,95 98,22% 

6060 

Wydatki na zakupy 

inwestycyjne jednostek 

budżetowych 

100 000,00 99 500,00 99,50% 

 

Zakup sprzętu dla OSP w 

Małkini Górnej - Fundusz 

obywatelski 

100 000,00 99 500,00 99,50% 

801   Oświata i wychowanie 1 548 000,00 335 170,30 21,65% 

 

80101  Szkoły podstawowe 1 548 000,00 335 170,30 21,65% 

 

6050 
Wydatki inwestycyjne 

jednostek budżetowych 
1 548 000,00 335 170,30 21,65% 

 

Budowa  boiska przy Szkole 

Podstawowej Nr 1 w 

Małkini Górnej  

1 250 000,00 73 320,30 5,87% 

Modernizacja centralnego 

ogrzewania w Szkole 

Podstawowej Nr 1 w 

Małkini Górnej 

241 000,00 234 850,00 97,45% 

Budowa odcinka nowego 

ogrodzenia terenu Szkoły 

Podstawowej w Orle w 

mamach MIAS Mazowsze 

2021 

27 000,00 27 000,00 100,00% 

Budowa zbiornika 

bezodpływowego przy 

Szkole Podstawowej w 

Kiełczewie 

30 000,00 0,00 0,00% 

851   Ochrona zdrowia 100 000,00 100 000,00 100,00% 
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85111  Szpitale ogólne 100 000,00 100 000,00 100,00% 

 

6220 

Dotacje celowe z budżetu na 

finansowanie lub 

dofinansowanie kosztów 

realizacji inwestycji i 

zakupów inwestycyjnych 

innych jednostek sektora 

finansów publicznych 

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

 

Dotacja dla SPZZOZ w 

Ostrowi Maz. na zakup 

echokardiogramu 

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

900   
Gospodarka komunalna i 

ochrona środowiska 
371 365,53 249 723,18 67,24% 

 

90015  
Oświetlenie ulic, placów i 

dróg 
371 365,53 249 723,18 67,24% 

 

6050 
Wydatki inwestycyjne 

jednostek budżetowych 
371 365,53 249 723,18 67,24% 

 

Budowa oświetlenia 

ulicznego w Prostyni - 

Fundusz sołecki 

17 336,85 16 740,00 96,56% 

Budowa oświetlenia ciągu 

pieszo rowerowego relacji 

Małkinia Górna - Zawisty 

Podleśne - Fundusz sołecki 

Zawisty Podleśne 

21 728,68 21 728,68 100,00% 

Budowa oświetlenia ciągu 

pieszo rowerowego relacji 

Małkinia Górna - Zawisty 

Podleśne - Fundusz sołecki 

Małkinia Górna V 

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

Budowa oświetlenia ciągu 

pieszo rowerowego relacji 

Małkinia Górna - Zawisty 

Podleśne 

36 300,00 0,00 0,00% 

   

Budowa oświetlenia 

ulicznego na ul.11-listopada 

i 15-sierpnia w Małkini 

Górnej 

50 000,00 50 000,00 100,00% 

Doświetlenie lampami 

ledowymi ulic w sołectwie 

Małkinia Górna I, oraz 

wykonanie dokumentacji 

projektowej łącznika między 

ul. 1 Maja a ul. Kościelną- 

Zadanie realizowane z 

Funduszu Sołeckiego 

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

Poprawa efektywności 

energetycznej - 

modernizacja oświetlenia 

ulicznego 

201 000,00 116 254,50 57,84% 
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921   
Kultura i ochrona 

dziedzictwa narodowego 
442 113,85 244 497,81 55,30% 

 

92109  
Domy i ośrodki kultury, 

świetlice i kluby 
333 553,30 163 392,71 48,99% 

 

6050 
Wydatki inwestycyjne 

jednostek budżetowych 
333 553,30 163 392,71 48,99% 

 

Montaż ogrzewania w 

świetlicy Sumiężne - 

Fundusz sołecki 

25 762,70 25 762,00 100,00% 

Odnowa wsi Sumiężne - 

modernizacja świetlicy w 

Sumiężnem 

20 000,00 0,00 0,00% 

Wymiana poszycia i więźby 

dachowej w świetlicy 

wiejskiej w Sumiężnem 

150 000,00 0,00 0,00% 

Wymiana poszycia i więźby 

dachowej w świetlicy 

wiejskiej w Daniłowie 

98 500,00 98 340,11 99,84% 

Wzmocnienie sufitu , ścian 

w świetlicy wiejskiej w m. 

Grądy - Fundusz sołecki 

18 290,60 18 290,60 100,00% 

Modernizacja budynku 

świetlicy wiejskiej w 

Grądach w ramach MIAS 

Mazowsze 2021 

21 000,00 21 000,00 100,00% 

92113  Centra kultury i sztuki 6 714,27 6 642,00 98,92% 

 

6050 
Wydatki inwestycyjne 

jednostek budżetowych 
6 714,27 6 642,00 98,92% 

 

Utworzenie Gminno-

Parafialnego Centrum 

Kultury w Małkini Górnej 

6 714,27 6 642,00 98,92% 

92195  Pozostała działalność 101 846,28 74 463,10 73,11% 

 

6050 
Wydatki inwestycyjne 

jednostek budżetowych 
101 846,28 74 463,10 73,11% 

 

Odnowa wsi Daniłowo - 

modernizacja budynku i 

zagospodarowanie terenu 

wokół byłej szkoły w 

Daniłowie 

20 000,00 0,00 0,00% 

   

Przygotowanie i ogrodzenie 

terenu pod plac rekreacyjno-

sportowy w m. Małkinia 

Mała Przewóz - Fundusz 

sołecki 

19 849,20 16 310,00 82,17% 

Wyposażenie placu zabaw i 

siłowni zewnętrznej w m. 

Żachy Pawły - Fundusz 

sołecki 

16 686,16 16 686,16 100,00% 
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Wyposażenie placu zabaw i 

siłowni zewnętrznej w m. 

Żachy Pawły 

380,00 379,24 99,80% 

Zagospodarowanie placu 

wokół byłej szkoły w 

Daniłowie  - Fundusz 

Sołecki 

44 930,92 41 087,70 91,45% 

 

Razem 35 485 756,94 15 600 112,62 43,96% 

 

Tabela 12. Wieloletnia prognoza finansowa zadłużenie ogółem  

III Wieloletnia Prognoza Finansowa 2019 2020 2021 

1 Zadłużenie Gminy ogółem 29 719 505,50 27 846 002,00 25 500 314,00 

2 Zadłużenie Gminy na 1 mieszkańca 2 522,45 2 386,53 2 218,58 

3 
Stosunek % zadłużenia Gminy do 

dochodów wykonanych 
50,38% 47,33% 32,18% 

4 
Wolne środki po odliczeniu obsługi 

zadłużenia 
4 401 282,35 4 513 385,52 6 402 877,24 

 

Zadłużenie Gminy Małkinia Górna zmniejszyło się o 1 873 503,50 zł w 2020 roku oraz  

 o 2 345 688,00 zł w 2021 r. Zadłużenie w porównaniu do dochodów wykonanych określone jako 

stosunek procentowy kwoty zadłużenia do dochodów wykonanych zmniejszyło się do 32,18% 

 Gmina Małkinia Górna spłaca następujące zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów 

i pożyczek: 

 

Tabela 13. Zaciągnięte zobowiązania i ich spłaty 

L.p. 
Kredytodawca/Pożyczkodawca/              

Nr umowy 

Kwota 

zaciągniętego 

kredytu/ 

pożyczki 

Kwota spłacona 

stan na 

31.12.2021r. 

Pozostało do 

spłaty stan na 

31.12.2021r. 

1 
BS Małkinia um.001/09/327 z 

06.11.2009r. 
1 500 000,00 1 183 188,00 316 812,00 

2 
BS Małkinia um.001/09/381 z 

16.12.2009r. 
1 449 882,73 1 166 706,73 283 176,00 

3 PKO SA um. 44/2011 z 02.08.2011r. 700 000,00 444 800,00 255 200,00 

4 PKO SA um. 43/2011 z 02.08.2011r. 940 000,00 893 000,00 47 000,00 

5 
BS Małkinia um.001/11/235 z 

30.08.2011r. 
1 687 625,85 1 054 769,85 632 856,00 



27 
 

6 

BOŚ 

um.15/12/2011/1287/F/INW/EKO z 

02.12.2011r. 

1 231 347,00 759 341,00 472 006,00 

7 
BS Małkinia um.001/12/160 z 

10.07.2012r. 
1 825 905,91 1 095 537,91 730 368,00 

8 
BS Małkinia um.001/12/254 z 

16.10.2012r. 
720 000,00 480 000,00 240 000,00 

9 
BS Małkinia um.001/13/369 z 

17.12.2013r. 
658 224,00 250 000,00 408 224,00 

10 
BS Małkinia um.001/15/308 z 

03.12.2015r. 
500 000,00 200 000,00 300 000,00 

11 
BS Biała Rawska 78/2017/JST/OBR z 

07.11.2017r. 
3 000 000,00 900 000,00 2 100 000,00 

12 
BS Ziemi Łowickiej um.12/55/18 z 

10.05.2018r. 
5 000 000,00 816 000,00 4 184 000,00 

13 
BS Małkinia um.001/18/227 z 

20.12.2018r. 
4 000 000,00 130 000,00 3 870 000,00 

14 
BS Małkinia um.001/19/187 z 

16.09.2019r. 
7 000 000,00 120 000,00 6 880 000,00 

15 
BS Małkinia um.001/19/187 z 

16.09.2019r. 
5 000 000,00 400 000,00 4 600 000,00 

16 
WFOŚiGW um.0030/19/OA/P z 

21.08.2019r. 
300 672,00 120 000,00 180 672,00 

RAZEM: 35 513 657,49 10 013 343,49 25 500 314,00 

 

Tabela 14. Realizacja budżetu gminy w części przeznaczonej na fundusz sołecki  

Lp. Sołectwo Nazwa zadania Plan 2021r. 
Wykonanie 

za 2021r. 
% wyk. 

1 Borowe   11 506,12 11 505,60 100,00% 

    Remont drogi nr 168 i 114 11 506,12 11 505,60 100,00% 

2 Błędnica   26 679,52 26 678,04 99,99% 

    
Budowa chodnika przy drodze gminnej 

w Błędnicy 
26 679,52 26 678,04 99,99% 

3 Daniłowo   14 898,36 14 421,66 96,80% 

    
Zagospodarowanie placu wokół byłej 

szkoły w Daniłowie 
14 898,36 14 421,66 96,80% 

4 
Daniłowo-

Parcele 
  15 356,77 15 350,45 99,96% 

    
Naprawa ogrodzenia przy Szkole 

Podstawowej w Orle 
5 000,00 5 000,00 100,00% 

    Remont drogi w m. Daniłowo-Parcele 10 356,77 10 350,45 99,94% 
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5 
Daniłówka 

Pierwsza 
  20 032,56 18 595,64 92,83% 

    
Zagospodarowanie placu wokół byłej 

szkoły w Daniłowie 
20 032,56 18 595,64 92,83% 

6 Glina   26 221,11 25 997,40 99,15% 

    
Wykonanie instalacji klimatyzacyjno -

grzewczej w OSP Glina 
14 022,00 13 997,40 99,82% 

    Wymiana lamp oświetlenia ulicznego 12 199,11 12 000,00 98,37% 

7 Grądy   18 290,60 18 290,60 100,00% 

    
Wzmocnienie sufitu, ścian w świetlicy 

wiejskiej w m. Grądy 
18 290,60 18 290,60 100,00% 

8 Kańkowo   35 893,58 25 546,00 71,17% 

    
Zagospodarowanie terenu za strażnicą 

OSP w Kańkowie 
35 893,58 25 546,00 71,17% 

9 Kiełczew   41 486,20 41 465,71 99,95% 

    
Budowa drogi Kiełczew nr 250 wraz z 

wykonaniem przepustu w m. Kiełczew 
31 486,20 31 485,71 100,00% 

    
Wymiana lamp i uzupełnienie 

oświetlenia ulicznego 
10 000,00 9 980,00 99,80% 

10 Klukowo   16 823,68 14 696,76 87,36% 

    Montaż dwóch progów zwalniających 7 223,68 6 596,76 91,32% 

    
Uporządkowanie pobocza drogi gminnej 

w m. Klukowo 
1 100,00 1 100,00 100,00% 

    Wymiana lamp oświetlenia ulicznego 8 500,00 7 000,00 82,35% 

11 
Małkinia 

Dolna 
  18 611,49 18 597,98 99,93% 

    
Budowa chodnika we wsi Małkinia 

Dolna 
18 611,49 18 597,98 99,93% 

12 
Małkinia 

Górna I 
  45 841,10 45 498,10 99,25% 

    

Wykonanie dokumentacji projektowej 

oraz montaż oświetlenia łącznika 

między ul.1-go Maja a ul. Kościelną 

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

    
Wykonanie tablic sołeckich z 

oświetleniem 
5 841,10 5 498,10 94,13% 

13 
Małkinia 

Górna II 
  45 841,10 45 839,81 100,00% 

    
Budowa chodnika przy ul. Sienkiewicza 

w Małkini Górnej 
28 341,10 28 339,82 100,00% 

    
Zakup narzędzi do remontów dla Szkoły 

Podstawowej Nr 2 w Małkini Górnej  
3 000,00 2 999,99 100,00% 

    
Zakup zestawu sprawnościowego dla 

dzieci na plac zabaw przy ul. Kolejowej 
9 500,00 9 500,00 100,00% 
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Dofinansowanie Małkińskiego Klubu 

Sportowego Małkinia - zakup sprzętu 

sportowego 

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

    
Dofinansowanie Klubu TEAM - biegi 

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

    
Dofinansowanie Uczniowskiego Klubu 

Sportowego Małkinia Górna 
2 000,00 2 000,00 100,00% 

14 
Małkinia 

Górna III 
  45 841,10 44 347,01 96,74% 

    
Przebudowa i odwodnienie ul. 

Przedszkolnej w Małkini Górnej 
40 000,00 40 000,00 100,00% 

    
Zakup grilla oraz materiałów do napraw 

bieżących na placu zabaw 
1 000,00 849,00 84,90% 

    Promocja i integracja sołectwa 841,10 500,01 59,45% 

    

Dostawa oraz montaż urządzeń na plac 

zabaw w Przedszkolu  Samorządowym 

w Małkini Górnej 

1 000,00 0,00 0,00% 

    

Zakup narzędzi do prac remontowych i 

pielęgnacyjnych dla Szkoły 

Podstawowej Nr 2 w Małkini Górnej 

3 000,00 2 998,00 99,93% 

15 
Małkinia 

Górna IV 
  45 841,10 45 796,21 99,90% 

    
Remont placu zabaw przy Szkole 

Podstawowej Nr 2 w Małkini Górnej 
3 000,00 2 996,21 99,87% 

    
Przebudowa i odwodnienie ul. 

Przedszkolnej w Małkini Górnej 
40 000,00 40 000,00 100,00% 

    
Dofinansowanie Małkińskiego Klubu 

Biegacza TEAM- wypoczynek letni 
1 441,10 1 400,00 97,15% 

    

Dofinansowanie Uczniowskiego Klubu 

Sportowego Dwójka- wyjazdy na 

zawody 

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

16 
Małkinia 

Górna V 
  45 428,53 45 421,43 99,98% 

    
Budowa chodnika na ul. Słowackiego w 

Małkini Górnej 
35 128,53 35 121,43 99,98% 

    

Budowa oświetlenia wzdłuż ciągu 

pieszo rowerowego Małkinia Górna - 

Zawisty Podleśne 

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

    

Zakup huśtawki podwójnej na plac 

zabaw przy ul. Słowackiego w Małkini 

Górnej 

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

    

Dofinansowanie Uczniowskiego Klubu 

Sportowego Dwójka - wyjazdy na 

zawody 

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

    Dofinansowanie Klubu Biegacza 1 000,00 1 000,00 100,00% 

17 
Małkinia 

Mała-Przewóz 
  19 849,20 16 310,00 82,17% 
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Przygotowanie i ogrodzenie terenu pod 

plac rekreacyjno-sportowy w m. 

Małkinia Mała - Przewóz 

19 849,20 16 310,00 82,17% 

18 Niegowiec   16 548,64 14 619,04 88,34% 

    

Zagospodarowanie i doposażenie placu 

zabaw i siłowni przy Szkole 

Podstawowej w Orle 

6 548,64 6 548,64 100,00% 

    
Zagospodarowanie placu wokół byłej 

szkoły w Daniłowie 
10 000,00 8 070,40 80,70% 

19 Orło   20 124,24 19 724,00 98,01% 

    
Wykonanie tablic informacyjnych 

(dojazdowych do posesji) 
5 124,24 5 124,00 100,00% 

    Wymiana lamp oświetlenia ulicznego 10 000,00 9 600,00 96,00% 

    
Naprawa ogrodzenia przy Szkole 

Podstawowej w Orle 
5 000,00 5 000,00 100,00% 

20 Prostyń   45 336,85 44 430,00 98,00% 

    
Budowa oświetlenia ulicznego w 

Prostyni 
17 336,85 16 740,00 96,56% 

    
Wykonanie ogrodzenia budynku OSP 

Prostyń 
12 000,00 12 000,00 100,00% 

    
Zakup urządzeń na plac zabaw przy 

Szkole Podstawowej w Prostyni 
4 000,00 3 690,00 92,25% 

    
Czyszczenie i malowanie elewacji w 

szkole Podstawowej w Prostyni 
12 000,00 12 000,00 100,00% 

21 
Podgórze 

Gazdy 
  11 368,59 10 289,76 90,51% 

    
Ogrodzenie działki przeznaczonej pod 

świetlicę wiejską 
11 368,59 10 289,76 90,51% 

22 Poniatowo   16 502,80 16 147,58 97,85% 

    
Zakup specjalistycznego sprzętu dla 

OSP w Grądach 
4 000,00 3 999,88 100,00% 

    Wymiana lamp oświetlenia ulicznego 5 000,00 4 800,00 96,00% 

    

Zakup oświetlenia scenicznego i 

zastawy stołowej dla Szkoły 

Podstawowej w Prostyni 

7 502,80 7 347,70 97,93% 

23 
Rostki 

Piotrowice 
  11 689,48 11 687,74 99,99% 

    
Wytyczenie geodezyjne i utwardzenie 

drogi nr 81 
3 689,48 3 688,12 99,96% 

    Utwardzenie drogi gminnej nr 42 8 000,00 7 999,62 100,00% 

24 Rostki Wielkie   24 800,04 24 738,00 99,75% 

    
Zakup kserodrukarki dla Szkoły 

Podstawowej Nr 2 w Małkini Górnej 
800,04 738,00 92,25% 
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Zakup materiałów do remontu w 

Przedszkolu Samorządowym w Małkini 

Górnej 

500,00 500,00 100,00% 

    
Uporządkowanie stawu w parku w m. 

Rostki Wielkie 
23 500,00 23 500,00 100,00% 

25 Sumiężne   25 762,70 25 762,00 100,00% 

    
Montaż ogrzewania w świetlicy 

Sumiężne 
25 762,70 25 762,00 100,00% 

26 Treblinka   19 619,99 19 619,99 100,00% 

    
Zakup ubrań bojowych dla strażaków 

OSP Treblinka 
6 000,00 6 000,00 100,00% 

    
Naprawa dachu remizy OSP w m. 

Treblinka 
13 619,99 13 619,99 100,00% 

27 
Zawisty 

Nadbużne 
  26 404,47 26 312,78 99,65% 

    

Budowa sieci wodociągowej na ulicach: 

Diamentowa, Bursztynowa, Złota w 

Małkini Górnej 

26 404,47 26 312,78 99,65% 

28 
Zawisty 

Podleśne 
  21 728,68 21 728,68 100,00% 

    

Budowa oświetlenia wzdłuż ciągu 

pieszo rowerowego Małkinia Górna - 

Zawisty Podleśne 

21 728,68 21 728,68 100,00% 

29 Żachy Pawły   16 686,16 16 686,16 100,00% 

    
Wyposażenie placu zabaw i siłowni 

zewnętrznej w m. Żachy Pawły 
16 686,16 16 686,16 100,00% 

RAZEM: 751 014,76 726 104,13 96,68% 

 

 

2. Zestawienie złożonych wniosków o dofinansowanie, które zostały zaakceptowane na 

które podpisano umowę w 2021 roku.  

 

Tabela 15. Złożone wnioski o dofinansowanie z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 

dla jednostek samorządu terytorialnego. 

Lp. Przedmiot inwestycji Szacowany 

koszt  

inwestycji 

Wnioskowana 

kwota 

dofinansowania 

Otrzymana 

kwota 

dofinansowania 

1 Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci 

kanalizacji sanitarnej z przyłączami ul. 

Brokowska w miejscowości Małkinia Górna, 

o dł. 5 696,7 m. Zakres prac obejmuje 

wykonanie sieci grawitacyjnej PVC śr. 

200mm o dł. 3 921,6 m , kanalizacji tłocznej 

10 961 236,50 

 

10 000 000,00 

 

9 000 000,00 
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PE śr. 110 mm o dł. 1775,1 m wraz z 8 szt. 

przepompowni. 

 

2 Przedmiotem inwestycji jest przebudowa z 

nadbudową oraz termomodernizacja Stacji 

Uzdatniania Wody w Małkini Górnej. Zakres 

prac obejmuje wymianę wszystkich urządzeń 

technologicznych wraz z budową nowych 

zbiorników wyrównawczych 

 

2 387 288, 17 

 

2000 000,00 2 000 000,00 

3 Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci 

kanalizacji sanitarnej z przyłączami w 

miejscowości Małkinia Górna, Zawisty 

Nadbużne, Rostki Wielkie w gm. Małkinia 

Górna o dł. 6243 m. 

 

6 000 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00 

Razem  19 348 524,67 17 000 000,00 15 000 000,00 

 

 

Tabela 16. Wnioski o dofinansowanie, które zostały zaakceptowane na które podpisano 

umowę w 2021 roku. 

L.p. Nazwa programu Nazwa Inwestycji Wartość kosztów 

kwalifikowanych 

zgodnie z 

Umową  

Dofinansowanie  

1 Dotacje ze środków 

budżetu Województwa 

Mazowieckiego na 

zadania określone w 

ustawie o ochronie 

gruntów rolnych i 

leśnych.(FOGR) 

Budowa drogi 

gminnej w 

miejscowości 

Niegowiec  

 

692 51,78 

85.000,00 

2 Mazowiecki Instrument 

Aktywizacji Sołectw 

2021 

Remont budynku 

świetlicy wiejskiej w 

Grądach 

30.576,40 10.000,00 

3 Mazowiecki Instrument 

Aktywizacji Sołectw 

2021 

Budowa odcinka 

nowego ogrodzenia 

terenu Szkoły 

Podstawowej w Orle 

30.000,00 10.000,00 

4 Mazowiecki Instrument 

Aktywizacji Sołectw 

2021 

Modernizacja 

oświetlenia ulicznego 

na terenie sołectwa 

Małkinia Mała - 

Przewóz Małkinia 

Mała - Przewóz 

20.000,00 10.000,00 
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5 Mazowiecki Instrument 

Aktywizacji Sołectw 

2021 

Zagospodarowanie 

terenu działki na 

której zlokalizowane 

są budynki 

Komunalne w Małkini 

Górnej 

20.000,00 10.000,00 

6 Mazowiecki Instrument 

Aktywizacji Sołectw 

2021 

Modernizacja 

oświetlenia ulicznego 

na terenie sołectwa 

Sumiężne 

19.500,00 
 

9.851,00 

7 Mazowiecki Instrument 

Aktywizacji Sołectw 

2021 

Modernizacja 

oświetlenia ulicznego 

na terenie sołectwa 

Glina 

19.702,00 9.851,00 

8 Rządowy Fundusz Polski 

Ład: Program Inwestycji 

Strategicznych 

Budowa drogi 

gminnej relacji 

Błędnica-Małkinia 

Dolna 

1.379.720,54 1.310.734,51 

 

 

3. Realizacja zadań inwestycyjnych w 2021 roku  

Tabela 17. Wykonane w 2021 roku inwestycje wodociągowe.  

Lp Rok  

realizacji 

Nazwa zadania Cena brutto Liczba 

przyłączy 

[szt] 

Długość 

[m] 

Sieć 

Przyłącza 

1 2021 Budowa sieci wodociągowej na ulicy 

Bursztynowej 

26 312,78  100,00 

2 2021 Budowa sieci wodociągowej w 

miejscowości Prostyń, gm. Małkinia 

Górna dz. nr ewid. 1329 

51.045,00   

186,00 

3 2021 Wykonanie przyłączy wodociągowych w 

miejscowości Kiełczew 

71.300,00 24 1675,00 

4 2021 Przyłącza wodociągowe wykonane 

indywidulanie dla mieszkańców przez 

ZGKiM Sp. z o.o. 

74401,16 26 1127,0 
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Tabela 18. Wykonane w 2021 roku inwestycje w zakresie kanalizacji 

Lp Rok  

realizacji 

Nazwa zadania Cena brutto Długość  

 

Sieci 

 

Przyłączy 

 

1  

2021 

Przyłącza kanalizacyjne 

wykonane indywidulanie dla 

mieszkańców przez ZGKiM 

Sp. z o.o. 

7173,07  39,80 

 

Tabela 19. Zestawienie inwestycji wodociągowych zrealizowanych w latach 2019 – 2021 

Lp Rok  

realizacji 

Nazwa zadania Wykonawca Cena brutto Liczba 

przyłączy 

[szt] 

Długość 

[m] 

Sieć 

Przyłącza 

1 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 

2 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 

3 2019 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 

4 2019 Budowa sieci 

wodociągowej i 

kanalizacji 

sanitarnej w ul. 15 

Sierpnia i ul. 11 

Przedsiębiorst

wo Instalacji 

Sanitarnych 

INSTAL, ul. 

Ustronna 7, 

618 050,40 

 

3  

940 m 
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Listopada w 

Małkini Górnej 

08-300 

Sokołów 

Podlaski 

 

1. 2020 Budowa sieci 

wodociągowej 

wraz z 

przyłączami w 

miejscowości 

Treblinka, 

Borowe, 

Boroczek 

MULTIKOM 

Andrzej 

Nakielski 

ul. Kolejowa 

103, 07-410 

Ostrołęka 

1.189 997,38  

62 

Sieć – 

7314,00 

Przyłącza 

– 2066,00 

2. 2020 Budowa  sieci 

wodociągowej 

wraz z 

przyłączami w 

miejscowości 

Małkinia Mała 

Przewóz 

Energotel – 

Bis Joanna 

Taciak ul. 

Mickiewicza 

105, 05-320 

Mrozy 

167 624,68 7 Sieć – 

981,00 

Przyłącza 

- 98,00 

3. 2020 Przyłącza 

wodociągowe 

wykonane 

indywidulanie dla 

mieszkańców 

przez ZGKiM Sp. 

z o.o. 

Zakład 

Gospodarki 

komunalnej i 

Mieszkaniowej 

Sp.z o.o. ul. 

Nurska 144, 

07-320 

Małkinia 

Górna 

 36  

1. 2021 Budowa sieci 

wodociągowej na 

ulicy 

Bursztynowej 

Zakład 

Gospodarki 

komunalnej i 

Mieszkaniowej 

Sp.z o.o. ul. 

Nurska 144, 

07-320 

Małkinia 

Górna 

26 312,78  100,00 

2. 2021 Budowa sieci 

wodociągowej w 

miejscowości 

Prostyń, gm. 

Małkinia Górna 

dz. nr ewid. 1329 

Zakład 

Gospodarki 

komunalnej i 

Mieszkaniowej 

Sp.z o.o. ul. 

Nurska 144, 

07-320 

Małkinia 

Górna 

51.045,00   

186,00 
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3. 2021 Wykonanie 

przyłączy 

wodociągowych 

w miejscowości 

Kiełczew 

Zakład 

Gospodarki 

komunalnej i 

Mieszkaniowej 

Sp.z o.o. ul. 

Nurska 144, 

07-320 

Małkinia 

Górna 

71.300,00 24 1675,00 

4. 2021 Przyłącza 

wodociągowe 

wykonane 

indywidulanie dla 

mieszkańców 

przez ZGKiM Sp. 

z o.o. 

Zakład 

Gospodarki 

komunalnej i 

Mieszkaniowej 

Sp.z o.o. ul. 

Nurska 144, 

07-320 

Małkinia 

Górna 

 

74401,16 

26 1127,0 

 

 

Tabela 20. Zestawienie inwestycji kanalizacyjnych zrealizowanych w latach 2019 – 2021 

Lp Nazwa zadania Wykonawca Cena brutto Uwagi 

1 Budowy kanalizacji 

sanitarnej wraz z 

przyłączami w 

części ul. 

Ostrowskiej i 

Kościelnej w 

Małkini Górne 

Przedsiębiorstwo 

Budowlano – 

Handlowe „Z. 

Niziński” Zdzisław 

Niziński, ul. Serocka 

11A, 07-200 

Wyszków 

415 346,19 

Kanalizacja i 

wodociąg 

80,00 m przyłączy 

sanitarnych 

282,3 sieci 

kanalizacyjnej 

Odcinek 18,6 m 

przyłącza 

wodociągowego 

2 Budowa sieci 

wodociągowej i 

kanalizacji 

sanitarnej w ul. 15 

Sierpnia i ul. 11 

Listopada w Małkini 

Górnej 

 

Przedsiębiorstwo 

Instalacji 

Sanitarnych 

INSTAL, ul. 

Ustronna 7, 08-300 

Sokołów Podlaski 

 

 

618 050,40 

łącznie z 

kosztem  

wodociągu 

889,00 – 2 przyłącza  
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3 Budowy kanalizacji 

sanitarnej na ul. 

Brokowskiej i ul. 

Strażackiej w 

Małkini Górnej 

MULTIKOM 

Andrzej Nakielski, 

ul. Kolejowa 103, 

07-410 Ostrołęka 

10 961 236,50 2022-06-30 - planowany 

termin zakończenia 

3 921,6 m kanalizacji 

grawitacyjnej, 565,7 m 

kanalizacji tłocznej,  

180 przyłączy o łącznej 

długości 2 586,0 m. - 8 

szt. przepompowni 

ścieków 

4 Przyłącza 

kanalizacyjne 

wykonane 

indywidulanie dla 

mieszkańców przez 

ZGKiM Sp. z o.o. 

Zakład Gospodarki 

komunalnej i 

Mieszkaniowej Sp.z 

o.o. ul. Nurska 144, 

07-320 Małkinia 

Górna 

7173,07 39,00 mb 

 

4. Bezpieczeństwo i inwestycje w remizach Ochotniczych Straży Pożarnych  

1) Przeciwdziałanie zagrożeniu ludzi i środowiska spowodowanemu przez działanie sił 

przyrody lub awarii obiektów technicznych: 

8 lutego 2021 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 2021 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. Dodatkowo na stronie internetowej Urzędu gminy 

zamieszczono komunikaty o poziomie rzeki Bug na terenie gminy Małkinia Górna aktualne na 

dany okres. 
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Zarządzeniem Nr 17/2021 z dnia 12 lutego 2021 roku zostało ogłoszone pogotowie 

przeciwpowodziowe od godz. 1200 dnia 12 lutego 2021 roku w gminie Małkinia Górna do 

odwołania. Zarządzeniem Nr 22/2021 z dnia 17 marca 2021 roku w związku z systematycznym 

obniżeniem stanu wody na rzece Bug z dniem 17 marca 2021 roku  od godziny 0800 odwołano 

pogotowie przeciwpowodziowego na terenie gminy Małkinia Górna. Poziom wody poniżej stanu 

ostrzegawczego. 

23 lutego 2021 roku w miejscowości Borowe odbył się briefing prasowy Państwowego 

Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Spotkanie dotyczyło sytuacji wezbraniowo - 

powodziowej na rzece Bug w Gminie Małkinia Górna. W briefingu udział wzięli Prezes Wód 

Polskich Pan Przemysł Daca, p.o. Zastępcy Dyrektora ds. Ochrony przed Powodzią i Suszą 

Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie Pan Dawid Kostecki, Dyrektor Zarządu 

Zlewni w Sokołowie Podlaskim Pan Piotr Woźniak i jego zastępca Pan Piotr Ładno, Wicestarosta 

Ostrowski Pan Józef Rostkowski, Wójt Gminy Małkinia Górna Pani Bożena Kordek, Komendant 

Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowi Mazowieckiej    st.bryg. Janusz Iwanowski 

oraz Pan Radosław Sitek Kierownik Nadzoru Wodnego w Ostrowi Mazowieckiej. Nad 

przebiegiem spotkania czuwał Rzecznik Prasowy Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej Pan 

Sergiusz Kieruzel. Głównym tematem poruszonym na briefingu była ocena sytuacji na rzece Bug. 

Poruszona została kwestia zagrożenia przeciwpowodziowego oraz przedstawiono analizę 

poziomu rzeki Bug od stycznia do lutego bieżącego roku. Briefing był ważnym spotkaniem, 

a zarazem dobrą okazją do rozmów i planów związanych z przyszłością Gminy Małkinia Górna. 

Pokazał, że zabezpieczenie przeciwpowodziowe jest istotne dla wszystkich uczestników 

zebrania. 

3) Zabezpieczenie przeciwpożarowe gminy Małkinia Górna: 

Zabezpieczenie przeciwpożarowe gminy Małkinia Górna związane jest z bieżąca obsługą 

Jednostek OSP z terenu gminy Małkinia Górna. W 2021 roku z budżetu gminy przeznaczono 

555.425,65 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. 

W roku 2021 nie odnotowano żadnych wypadków strażaków w działaniach ratowniczo - 

gaśniczych i szkoleniach. W okresie sprawozdawczym z terenu gminy we wszystkich szkoleniach 

organizowanych przez Państwową Straż Pożarną w Ostrowi Mazowieckiej uczestniczyło łącznie 

16 strażaków. Szkolenia przedstawiają się następująco: 
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Tabela 21. Szkolenie w jednostkach OSP w 2021 r. wrzesień październik 

Szkolenie kierujących działaniami ratowniczymi dla członków Ochotniczych 

Straży Pożarnych (Dowódców OSP) w okresie od 25 września do 3 

października 2021 r. 

Lp. Jednostka OSP Liczba Druhów biorących udział w szkoleniu 

1. OSP Małkinia Górna 1 

2. OSP Treblinka 2 

3. OSP Grądy 4 

4. OSP Glina 1 

RAZEM: 8 

 

 

Tabela 22. Szkolenie w jednostkach OSP w 2021 r. październik listopad 

Szkolenie podstawowe dla strażaków ratowników OSP w okresie                                 

od 9 października do 28 listopada 2021 r. 

Lp. Jednostka OSP Liczba Druhów biorących udział w szkoleniu 

1. OSP Prostyń 2 

2. OSP Grądy 3 

3. OSP Treblinka 2 

4. OSP Zawisty Podleśne 1 

RAZEM: 8 

 

W ramach złożonego 

wniosku o przyznanie pomocy 

finansowej ze środków 

województwa mazowieckiego na 

zadanie „MAZOWIECKIE 

STRAŻNICE OSP-2021” gmina 

Małkinia Górna otrzymała dotację 

w kwocie 25.000,00 zł. 

Przedmiotem dotacji jest 

modernizacja strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Prostyni. Prace modernizacyjne polegały  

na adaptacji pomieszczeń w budynku OSP na garaż dla samochodu bojowego. 
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W ramach realizacji Budżetu Obywatelskiego na 2021 rok został zakupiony zestaw 

narzędzi  hydraulicznych do ratownictwa technicznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w 

Małkini Górnej.  

W skład zestawu wchodzą: 

• Nożyce hydrauliczne 

• Rozpieracz ramieniowy wraz z łańcuchami 

• Rozpieracz kolumnowy 

• Pompa hydrauliczna 

• Zestaw do wyważania drzwi i cięcia pedałów 

• Węże hydrauliczne 

• Zestaw wsporników do rozpieracza kolumnowego wspornik progowy, wspornik przedni, 

wspornik tylny 

• Zestaw do stabilizacji pojazdu 

• Zestaw do wycinania szyb 

zespolonych oraz wybijania szyb 

hartowanych 

Za zwycięskim projektem 

zagłosowało 461 osób. Wartość 

zakupionego zestaw narzędzi  

hydraulicznych to 99 500, 00 złotych 

brutto.  Narzędzia wykorzystywane 

będą przed wszystkim podczas wypadków komunikacyjnych, jak również do zapewnieniu 

dostępu w różnych sytuacjach zagrożenia życia czy mienia. 

4) 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 lodowiski kąpielisk”. W ramach 

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. 
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W ramach zapewnienia bezpieczeństwa osobom przebywającym na obszarach wodnych    

w dniu 08 lipca 2021 roku została opracowana analiza zagrożeń na obszarach wodnych  we 

współpracy z Komisariatem Policji w Małkini Górnej. W ramach przeprowadzonego przeglądu 

obszarów wodnych ustalono, że na terenie gminy Małkinia Górna występują  tylko „dzikie 

kąpieliska” nie strzeżone przez ratowników, dlatego kąpiel w tych miejscach jest niedozwolona.  

 

Miejsca występowania „dzikich kąpielisk” i „Czarnego Punktu Wodnego”: 

Rzeka Brok w miejscowości Orło przy trasie W627: 

Ustawiono znak zakazu A-1. Dodatkowo zamontowana została tablica „ZAKAZ KĄPIELI”. 

Rzeka Bug w miejscowości Zawisty Nadbużne: 

Ustawiono znak zakazu A-1. Dodatkowo umieszczona jest tablica z napisem „UWAGA 

KĄPIEL WZBRONIONA”.Starorzecze Bugu w miejscowości Kiełczew: 

  Ustawiono znak zakazu A-1. 
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Jezioro Bużysko w miejscowości Prostyń: 

      

 

Jezioro Glinki w Kiełczewie:Ustawiono znak zakazu A-1. 

Jezioro „Oczko” w miejscowości Borowe: 

Ustawiono znak zakazu A-1.  

 

 

 

Starorzecze Bugu w miejscowości 

Kiełczew: 

Ustawiono tablicę ostrzegawczą 

„Czarny Punkt Wodny”.  

 

 



43 
 

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 numer 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 2021 roku stwierdzono 126 przestępstw. Wykrywalność ogólna wyniosła 75 

% i zwiększyła się o 1 % w porównaniu do roku 2020. 

Przestępczość w 7 kategoriach najbardziej uciążliwych dla społeczeństwa w rozbiciu      na 

poszczególne przestępstwa przedstawiała się następująco: 

Tabela 23. Przestępczość w  kategoriach najbardziej uciążliwych dla społeczeństwa 

7 kategorii najbardziej uciążliwych 

przestępstw dla społeczeństwa Gminy 

Małkinia Górna 

Ilość odnotowanych przestępstw w 2021 roku 

7 kategorii ogółem 22 

Kradzież z włamaniem 6 

Kradzież cudzej rzeczy 9 

Kradzież samochodu 2 

Pzrestępstwa rozbójnicze 0 

Uszkodzenie rzeczy 4 

Bójka i pobicie 0 

Uszczerbek na zdrowiu 3 

 

Policjanci z Komisariatu Policji w Małkini Górnej podczas czynności służbowych 

ujawnili także 8 przestępstw z zakresu Ustawy o narkomanii. 

W 2021 roku łączna liczba odnotowanych interwencji na terenie gminy wyniosła 1533. 

Dla poszczególnych miejscowości gminy Małkinia Górna dane liczbowe przedstawiają się 

następująco: 
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Tabela 24. Interwencje policji na terenie gminy Małkinia Górna 

Miejscowość Liczba interwencji w 2020 roku 

Błędnica 85 

Boreczek 1 

Borowe 16 

Daniłowo 30 

Daniłowo – Parcele 13 

Daniłówka Pierwsza 19 

Daniłówka Druga 5 

Glina 55 

Grądy 9 

Kańkowo 49 

Kiełczew 63 

Klukowo 10 

Małkinia Dolna 9 

Małkinia Górna 878 

Małkinia Mała – Przewóz 9 

Niegowiec 33 

Orło 33 

Podgórze – Gazdy 11 

Poniatowo 4 

Prostyń 74 

Rostki – Piotrowice 6 

Rostki Wielkie 41 

Sumiężne 20 

Treblinka 21 

Zawisty Nadbużne 14 

Zawisty Podleśne 16 

Żachy - Pawły 9 
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Bezpieczeństwo w ruchu drogowym na terenie gminy Małkinia Górna przedstawiało się 

następująco: 

Tabela 25.  Zdarzenia, kolizje i wypadki drogowe w 2021 r. 

Rejon / rok Zdarzenia Kolizje Wypadki Zabici Ranni 

Gmina Małkinia Górna / 2021 rok 95 91 4 1 4 

 

Stwierdzono następujące przyczyny wypadków drogowych: 

- niedostosowanie prędkości do warunków ruchu; 

- nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu; 

- zmęczenie – zaśnięcie; 

- leżenie/siedzenie na jezdni. 

 

6. Realizacja zadań w walce z pandemią COVID-19 

Transport osób chcących zaszczepić się przeciw COVID-19: 

W Urzędzie Gminy w Małkini Górnej został zorganizowany punkt informacji w sprawach 

dotyczących: transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu                       do 

punktów szczepień przeciw wirusowi SARS-CoW-2, lokalizacji i organizacji punktów szczepień, 

zamówienia mobilnego punktu szczepienia. 

Maseczki dla Mieszkańców Gminy Małkinia Górna 

Gmina w Małkinia Górna w dniu 17 marca 2021 roku otrzymała 40700 maseczek  z 

Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych, które zostały przekazane do Mieszkańców Gminy 

Małkinia Górna. Maseczki były dostarczone przez pracowników Urzędu Gminy w Małkini 

Górnej. Dystrybucja odbywała się etapami z podziałem na miejscowości i ulice gminy Małkinia 

Górna.  

Środki do dezynfekcji dla Mieszkańców Gminy Małkinia Górna: 

Gmina Małkinia Górna w dniu 17 marca 2021 roku otrzymała 1162 butelki płynów do 

dezynfekcji rąk i powierzchni z Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. 

W dniu 1 kwietnia 2021 roku środki dezynfekujące zostały rozdysponowane do Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Małkini Górnej, Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej   Sp. 

z o.o. w Małkini Górnej oraz do Urzędu Gminy w Małkini Górnej. 
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Ośrodek Pomocy Społecznej w Małkini Górnej przekazał płyny dezynfekujące do rodzin 

najbardziej potrzebujących z gminy Małkinia Górna, a także do swoich podopiecznych, do 

których należą osoby niepełnosprawne i ich opiekunowie, jak również seniorzy z Klubu Senior 

+ w Małkini Górnej i w Prostyni.  

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Małkini Górnej otrzymał 

300 butelek środków do dezynfekcji. Część z nich trafi do przedsiębiorców sprzedających  na 

targowisku gminnym w celu przestrzegania podstawowych zasad bezpieczeństwa związanych z 

COVID-19.  

Urząd Gminy w Małkini Górnej wykorzystał płyny do dezynfekcji na bieżące potrzeby 

związane z utrzymaniem reżimu sanitarnego. 

 

 

 

Środki ochrony indywidualnej dla Placówek Podstawowej Opieki Zdrowotnej: 

Gmina Małkinia Górna w dniu 11 czerwca 2021 roku otrzymała z Ministerstwa Zdrowia 

środki ochrony indywidualnej dla placówek podstawowej opieki zdrowotnej z terenu gminy 

Małkinia Górna. W dniu 11 czerwca 2021 roku asortyment zostały rozdysponowany  do 

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

Praktyka Lekarska Jerzy Kostecki w Prostyni. Każda z placówek otrzymała po 80 opakowań 

płynów do dezynfekcji. 
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Gmina Małkinia Górna w dniu 29 czerwca 2021 roku otrzymała z Ministerstwa Zdrowia 

drugą transzę środków ochrony indywidualnej dla placówek podstawowej opieki zdrowotnej  z 

terenu gminy Małkinia Górna. W dniu 29 czerwca 2021 roku asortyment przekazano do 

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

Praktyka Lekarska Jerzy Kostecki w Prostyni. Każda z placówek otrzymała po 40 sztuk gogli 

ochronnych. 

    

 

W dniu 12 lipca 2021 roku asortyment przekazano do Niepublicznego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej „MAK - MED” w Małkini Górnej oraz do SOFI Praktyka Lekarska Jerzy Kostecki 

w Prostyni. Każda z placówek otrzymała po 400 sztuk fartuchów medycznych. 
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W dniu 19 lipca 2021 roku Gmina Małkinia otrzymała z Ministerstwa Zdrowia czwartą 

transzę środków ochrony indywidualnej dla placówek podstawowej opieki zdrowotnej z terenu 

gminy Małkinia Górna. W dniu 19 lipca 2021 roku asortyment został rozdysponowany do 

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

Praktyka Lekarska Jerzy Kostecki w Prostyni. Każda z placówek otrzymała po 700 sztuk 

półmasek FFP2. 

   

Gmina Małkinia Górna w dniu 2 sierpnia 2021 roku otrzymała z Ministerstwa Zdrowia 

piątą transzę środków ochrony indywidualnej dla placówek podstawowej opieki zdrowotnej 

z terenu Gminy Małkinia Górna. W dniu 2 sierpnia 2021 roku asortyment został rozdysponowany 

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. 

Działania podejmowana przez urząd w Gminy w ramach promocji szczepień: 

15 sierpnia 2021 roku  w godzinach od 1000 do 1500 na terenie Gminnego Ośrodka Kultury 

i Sportu w Małkini Górnej przy ul. Przedszkolnej 3, funkcjonował Mobilny Punkt Szczepień. W 

tym dniu bez rejestracji wszystkie zainteresowane osoby mogły zaszczepić się przeciw COVID 

– 19 szczepionką Pfizer pierwszą lub drugą dawką. 

Usługę medyczną w zakresie szczepień ochronnych przeciw COVID-19 w ramach Narodowego 

Programu Szczepień świadczył Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w 

Ostrowi Mazowieckiej. Mobilny. Zaszczepiono łącznie 63 osoby.  

Wydarzenie zostało zabezpieczone przez Komisariat Policji w Małkini Górnej oraz przez 

Jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej w Małkini Górnej 

Urząd Gminy w Małkini Górnej prowadził równocześnie działania informacyjne dotyczące 

szczepień, przekazując materiały opracowane przez Ministerstwo Zdrowia oraz działania 

profilaktyczne wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
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Alkoholowych i Narkomanii. Dodatkowo przekazane zostały ulotki informacyjne dotyczące 

sposobu ogłoszenia i odwołania komunikatów ostrzegawczych oraz zasad udzielenia pierwszej 

pomocy przedmedycznej. 

   

  

   

   

 

5 września 2021 roku  w godzinach od 1500 do 2000 na terenie Gminnego Ośrodka Kultury 

i Sportu w Małkini Górnej przy ul. Przedszkolnej 3 został zorganizowany piknik rodzinny – Witaj 

Szkoło!, połączony z ogólnopolską akcją szczepień. Usługę medyczną w zakresie szczepień 

ochronnych przeciw COVID-19 w ramach Narodowego Programu Szczepień świadczył 
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Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej. Łącznie 

zaszczepiono 51 osób. 

W konkursie ,,Ile wiemy o Kardynale Stefanie Wyszyńskim” udział wzięło 7 osób. 

wiedzy, który składał się 23 pytań. Zwyciężczynią konkursu została Ewelina Kołtun, która 

uzyskała najlepszy wynik z testu.  

W gminnym konkursie „KARAOKE” udział wzięło 5 osób. Zwycięzca został wyłoniony 

w formie losowania spośród wszystkich kandydatów biorących w nim udział. Zwyciężczynią 

konkursu została Oliwia Wojkowska. 

Wręczenia nagród dokonała Wójt Gminy Małkinia Górna Pani Bożena Kordek  wraz z 

Viceprezesem Zarządu firmy PROSPRECO Polska sp. z o.o Panem Pawłem Mieczkowskim. 

W czasie pikniku dla dzieci i dorosłych przygotowano wiele ciekawych atrakcji. Stoisko 

Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej udzielało porad w zakresie bezpiecznego 

grzybobrania, profilaktyki odkleszczowej, uzależnień oraz szczepień przeciw Covid-19. 

Dodatkowo każda zainteresowana osoba mogła zmierzyć ciśnienie. Stoisko wystawiennicze Koło 

Gospodyń Wiejskich Rostki Wielkie przygotowało dla mieszkańców artykuły żywnościowe takie 

jak: domowe wypieki, grill oraz watę cukrową i popcorn. Grupa Motocyklowa „Stajnia” 

oferowała każdej zainteresowanej osobie przejazd wybranym przez  siebie motocyklem.  

W ramach zorganizowanych animacji dzieci mogły skorzystać między innymi: z tatuaży 

brokatowych, pokazów baniek mydlanych, skręcanych balonów oraz z przeprowadzonych zabaw 

zręcznościowych przygotowanych przez Panie animatorki. Edukacyjny namiot profilaktyczny 

uczył dzieci poprzez zabawę w myśl zasad profilaktyki pozytywnej. Dodatkowo można było 

skorzystać z przejścia w kuli oraz w alkogoglach. 

Urząd Gminy w Małkini Górnej prowadził równocześnie działania informacyjne 

dotyczące szczepień, przekazując materiały opracowane przez Ministerstwo Zdrowia  oraz 

działania profilaktyczne wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych i Narkomanii. Dodatkowo przekazane zostały ulotki informacyjne 

dotyczące sposobu ogłoszenia i odwołania komunikatów ostrzegawczych oraz zasad udzielenia 

pierwszej pomocy przedmedycznej. 

Wydarzenie zostało zabezpieczone przez Komisariat Policji w Małkini Górnej oraz przez 

Jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej w Małkini Górnej. 



51 
 

    

    

    

 

Galeria zdjęć z pikniku rodzinnego – Witaj Szkoło! 
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IV. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MAŁKINIA 

GÓRNA OD DNIA 01.01.2021 r. DO DNIA 31.12.2021 r.  

 

1. Grunty  

Gminny zasób mienia tworzą nieruchomości, które stanowią przedmiot własności gminy 

Małkinia Górna i nie zostały oddane w użytkowanie wieczyste oraz nieruchomości będące 

przedmiotem użytkowania wieczystego przez gminę.  

Gminny zasób nieruchomości stanowią również nieruchomości, które : 

1) zostały nabyte w drodze umowy  na własność lub w użytkowanie wieczyste gminy; 

2) stały się własnością gminy w drodze zamiany lub darowizny lub co do których gmina  

3) uzyskała w tym trybie prawo użytkowania wieczystego; 

4) zostały nabyte w drodze podziałów oraz scaleń i podziałów; 

5) zostały przejęte na własność gminy na podstawie innych tytułów prawnych. 

W ujęciu rzeczowym wyróżnia się następujące elementy składowe mienia  komunalnego: 

Grunty o powierzchni                           2 504 481,00 m2 

• w tym pod drogami                       1 722 459,00 m2 

• w tym szkoły i  przedszkole            100 189,00 m2 

2. Majątek zakładów  

1) ZGKiM Sp. z o.o. w Małkini Górnej,  

2) Gminnej Biblioteki Publicznej w Małkini Górnej,  

3) Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Małkini Górnej, 

4) byłego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Małkini Górnej, 

5) byłego Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Prostyni, 

6) Przedszkola Samorządowego w Małkini Górnej, 

7) Lecznicy Zwierząt w Małkini Górnej, 

8) budynek byłej Poczty w Prostyni,  

9) 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 
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3. Budynki mieszkalne i lokale mieszkalne:  

budynki mieszkalne w liczbie 14 

a) Małkinia Górna ul. Biegańskiego 3 

b) Małkinia Górna ul. Biegańskiego 5 

c) Małkinia Górna ul. Leśna 18 

d) Małkinia Górna ul. Leśna 20 

e) Małkinia Górna ul. Nurska 35 

f) Małkinia Górna ul. Brokowska 124 

g) Rostki Wielkie 68 

h) Prostyń 33 

i) Orło 19 

j) Orło 19 A 

k) ul. Cicha 1 

l) ul. Cicha 4 

m) ul. Nurska 25 

n) ul. Nurska 57 

 

4. Drogi gminne  

Tabela 26.  Sieć dróg gminnych w Gminie Małkinia Górna w 2021 r. 

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  
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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 

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 
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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 

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  
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62. 

260462W 

Zawisty Nadbużne ul. Jaśminowa (Zawisty Nadbużne od 
dr. wojewódzkiej nr 694, Zawisty Nadbużne droga 
gminna  Nr 260407W) 

550  

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) 

800 620 

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 49 373 

 

 

5. Wodociągi wiejskie w tym wykonane w 2021 roku inwestycje wodociągowe 

• 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 
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• Poniatowo 

• Grądy 

• Błędnica 

• Boreczek 

• Borowe 

• Daniłówka Druga  

• Daniłowo- Parcele  

• Daniłowo  

• Klukowo 

• Treblinka  

o łącznej długości 153,01 kmb wraz z poniesionymi nakładami finansowymi na 

nieruchomości budowlane (budynki hydroforni). 

 

 SUW Małkinia Górna zaopatruje w wodę następujące miejscowości: 

Tabela 27.  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 

4 Małkinia Mała - Przewóz 4,70 1995 i 2020 230 

RAZEM 33,40  4412 

 

 

SUW Kańkowo zaopatruje w wodę następujące miejscowości: 

Tabela 28.  Zaopatrzenie w wodę z SUW Kańkowo w 2021 r. 

Lp. Miejscowość Ilość km Rok budowy  Liczba 

mieszkańców 

1 Kańkowo 2,8 1991 578 

2 Zawisty Podleśne 3,9 1991 272 

3 Małkinia Górna 

ul. Kościelna 

ul. Ostrowska 

8,7 1992, 1993  

324 

106 
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ul. Brokowska 

ul. 1-go Maja 

549 

91 

4 Daniłówka Pierwsza 6,4 2002 236  

5 Klukowo - Glina - 

Sumiężne 

12,4 1993,2009 896  

6 Błędnica 4,2 2012 376  

7 Daniłówka Pierwsza, 

Daniłowo Parele, Żachy 

Pawły,Niegowiec 

10,85 2016 79  

8 Orło, Niegowiec, Daniłowo 

Parcele, Daniłówka Druga,  

10,36 2020 78  

RAZEM 59,61  3585  

 

SUW w Rostkach Wielkich zaopatruje w wodę następujące miejscowości: 

Tabela 29. Sieć wodociągowa zaopatrująca w wodę z SUW Rostki Wielkie 

Lp.  Miejscowość Ilość km Rok budowy  

1  Rostki Wielkie 4,30 1967 

2  Rostki Piotrowice 1,20 1996 

3  Podgórze Gazdy 1,50 2002 

4  Zawisty Nadbużne 1,70 1995, 2004, 

2019 

 RAZEM 8,7  

 

Stacja Uzdatniania Wody w Złotkach. 

Tabela 30. Sieć wodociągowa zaopatrująca w wodę z SUW Złotki 

Lp. Miejscowość Ilość km Rok budowy  Liczba 

mieszkańców 

 Boreczek 1,07 2020 22 

 Borowe 2,14 2020 50 

 Grądy 4,59 2019 201 

 Poniatowo 2,92 2019 157 
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 Kiełczew 14,85 2018 687 

 Prostyń 10,18 2017 781 

 Treblinka 4,10 2020 205 

RAZEM 39,85  2103 

 

 

6. Sieć kanalizacji sanitarnej  

Tabela 31. Ludność korzystająca z systemu kanalizacji sanitarnej 

 

Oczyszczalnia ścieków 

Tabela 32. Ścieki oczyszczane w oczyszczalni 

 

Kanalizacja Rok 

2019 

Rok 

2020 

Rok 

2021 

Ilość osób 

korzystających z 

sytemu 

kanalizacji 

[osoby] 

4 706 4 730 5230 

Ilość osób 

korzystających z 

sytemu 

kanalizacji do 

ilości osób 

ogółem [%] 

39,80 40,04 45,50 

Oczyszczalnia 

ścieków 

Rok 

2019 

Rok 

2020 

Rok 

2021 

Ilość ścieków 

dopływających 

systemem 

kanalizacyjnym 

[m3] 

210 601 225 184 244 300 

Ilość ścieków 

dowożona 

taborem 

asenizacyjnym 

[m3] 

27 000 28 222 25029,9 

Łączna ilość 

ścieków 

oczyszczonych  

[m3] 

237 601 253 406 269 329,9 
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7. Nabycie nieruchomości do zasobu gminy w 2021 r.  

Gospodarka gminnym zasobem nieruchomości polega na wykonywaniu różnorodnych 

czynności o charakterze faktycznym i prawnym względem nieruchomości, prowadzących do 

optymalnego ich wykorzystania, dla realizacji celów publicznych, możliwych do osiągnięcia 

dochodów w związku z określonym sposobem rozdysponowania mienia. Gospodarowanie 

nieruchomościami polega na:  

1) powiększaniu gminnego zasobu nieruchomości poprzez m.in.: komunalizację, nabycie, 

zamianę, darowizny, wywłaszczenie,  

2) wykorzystaniu posiadanych w zasobie nieruchomości do realizacji przyjętych zadań poprzez 

m.in. oddanie w dzierżawę, najem, użyczenie, trwały zarząd, 

3) wyłączaniu z gminnego zasobu nieruchomości poprzez m.in. sprzedaż, oddanie w użytkowanie 

wieczyste, zamianę, darowiznę na cele publiczne. 

W 2021 r. dokonano nabycia na rzecz Gminy Małkinia Górna: 

• działki o numerze ewidencyjnym 663/8 o powierzchni 0,0056 ha położonej w Małkini 

Górnej- droga do cmentarza parafialnego; 

• działki o numerze ewidencyjnym 662/8 o powierzchni 0,0064 ha położonej w Małkini 

Górnej – droga do cmentarza; 

• działek o numerach ewidencyjnych 809/1 o powierzchni 0,2745 ha oraz 810/24 o 

powierzchni 0,0060 ha położonych w Małkini Górnej z przeznaczeniem na cele 

inwestycyjne Gminy;  

• działki o numerze ewidencyjnym 665/2 o powierzchni 0,0058 ha położonej w Małkini 

Górnej z przeznaczeniem na poszerzenie wjazdu do cmentarza parafialnego od strony 

ulicy Kościelnej; 

• działki o numerze ewidencyjnym 579/8 o powierzchni 0,0098 ha położonej w Małkini 

Górnej z przeznaczeniem na poszerzenie wjazdu do cmentarza parafialnego od strony 

ulicy Kościelnej; 

W świetle istniejącego stanu na rok 2021 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.  

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 



62 
 

marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559).  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. 

 

8. Zbycie nieruchomości z zasobu gminy w 2021 r.  

W 2021 roku Gmina Małkinia Górna  dokonała transakcji zbycia: działki o numerze 

ewidencyjnym 505 o powierzchni 0,3200 ha położonej w miejscowości Kiełczew na rzecz osoby 

prywatnej. 

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 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.). 

 

9. Pozostałe formy zagospodarowania mienia komunalnego  

Tabela 33. Zagospodarowanie mienia komunalnego w 2021 r. 

L.p. Forma Powierzchnia Dochody 

wynikające z  

zawartych 

umów 

Wydatki 

(netto) 

1. Grunty gminy oddane w 

użytkowanie wieczyste 

5,3070 ha 52 239,06 - 
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2. Wpływy z najmu lokali 

użytkowych 

1 874,27 m² 80 321,91 zł - 

3. Dzierżawa sprzętu 

medycznego 

- 1 560,00 zł - 

4. Dzierżawa gruntów pod 

działalność gospodarczą 

1,8639 ha 99 448,33 zł  -  

5. Dzierżawa gruntów pod 

garażami 

0,1025 ha 4 397,58 zł - 

6. Dzierżawa gruntów 

rolnych 

9,3311 ha 14 499,97 zł - 

7. Dzierżawa 

nieruchomości 

gruntowych i 

budowlanych przez 

ZGKiM 

- 36 000,00 zł - 

Łącznie 288 466,85 zł - 

1. Grunty przejęte w 

użytkowanie wieczyste 

przez gminę 

33,2675 ha - 32 141,60 zł 

2. Dzierżawa gruntów przez 

gminę 

0,7170 ha - 3 820,40 zł 

 3. Najem lokali 

użytkowych 

314,80 -      6000,00 zł 

Łącznie  41 962,00 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 2021 r. została sporządzona w oparciu  o 

dokumenty źródłowe przedstawione przez poszczególne Referaty Urzędu Gminy w Małkini 

Górnej.  
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V. INFORMACJA O REALIZACJI POLITYK PROGRAMÓW I STRATEGII  

1. Strategia rozwoju gminy  

Strategia rozwoju gminy Małkinia Górna to długookresowy plan działania, określający cele 

strategiczne rozwoju gminy i przyjmujący takie kierunki oraz priorytety działania, które są 

niezbędne dla realizacji przyjętych zamierzeń. Strategia jest podstawą do prowadzenia przez 

władze gminy długookresowej polityki rozwoju społeczno – gospodarczego, zarządzania 

strategicznego rozwojem gminy i efektywnego pozyskiwania środków zewnętrznych. Ustalenia 

zawarte w strategii rozwoju wyznaczają kierunki działania władz samorządowych, zmierzające 

do zapewnienia jak najlepszych warunków życia mieszkańców gminy oraz tworzenia 

sprzyjających podstaw dla dalszego rozwoju gospodarczego. Wokół jej ustaleń koncentrują się 

działania władz samorządowych gminy, angażowana jest społeczność lokalna, instytucje, firmy 

mające na celu poprawę środowiska życia mieszkańców. W wyniku realizacji przyjętych założeń 

strategicznych następuje poprawa jakości życia, rozwija się otwarty, kreatywny i konkurencyjny kapitał 

ludzki Zapisy Strategii stanowią zatem determinantę decyzji merytorycznych, organizacyjnych i 

finansowych podejmowanych przez władze samorządowe. 

Strategia jest perspektywicznym planem operacyjnym, który obejmuje listę zadań, wpisujących 

się w założenia poszczególnych celów strategicznych. Podstawą formalnoprawną strategii jest 

Uchwała nr 114/XIX/2016 Rady Gminy Małkinia Górna  z dnia 12stycznia 2016 roku w sprawie 

przyjęcia strategii rozwoju Gminy Małkinia Górna na lata 2016-2022. 

Założenia poszczególnych celów strategicznych są określone następująco: 

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. 

 

Realizację celów strategicznych przedstawiają mierniki za pomocą których określany jest sposób 

realizacji. Mierniki poszczególnych celów strategicznych w 2021 roku zawiera poniższa tabela. 

 

Tabela 34. Mierniki realizacji Strategii Rozwoju Gminy Małkinia Górna w 2021 roku. 

Nazwa miernika Wielkość 

Cel strategiczny I Innowacyjna i efektywna  wielosektorowa  gospodarka 
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 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,  0,62 km 

3. liczba km nowo wybudowanych chodników,  0,1 km 

4. liczba km nowo wybudowanych ścieżek 

rowerowych,  

0,9 km 

5. długość nowo wybudowanej lub zmodernizowanej 

sieci wodociągowej i kanalizacyjnej  

570 m 

6. ludność korzystająca z sieci wodociągowej, 

kanalizacyjnej i gazowej w % ludności ogółem  

Sieć wodociągowa 90%,  

sieć kanalizacyjna 35 % 

7. liczba zmodernizowanych gminnych ujęć wody,  - 
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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  

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 
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9. ilość organizacji pozarządowych zarejestrowanych 

w rejestrze REGON 

77 

 

2. Studium uwarunkowań i kierunków przestrzennego zagospodarowania gminy  

W roku 2021 procedura dotycząca uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego (SUiKZP) gminy Małkinia Górna była kontynuowana. 

Przedłużająca się praca nad opracowaniem projektu studium spowodowana była koniecznością 

naniesienia zmian w projekcie związanych z wniesionymi uwagami mieszkańców oraz 

koniecznością dostosowania studium do nowych przepisów prawnych,  

a także wynikających z wydłużonych terminów uzgodnień w związku z obostrzeniami 

związanych z pandemią Covid-19. 

Procedura uchwalania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowana przestrzennego 

gminy Małkinia Górna, w roku 2021 przebiegała następująco: 

1) 29 stycznia 2021r - po naniesieniu poprawek przez firmę planistyczną wniesionych za 

pomocą uwag mieszkańców do projektu studium, zostało ono ponownie wysłane do 

odpowiednich instytucji z prośbą o uzgodnienie i zaopiniowanie; 

2) W dniu 22 luty 2021r wpłynęła do UG opinia PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dotycząca 

SUiKZP, w piśmie tym PKP nie wyraziło zgody na zmianę przeznaczenia gruntów, 

stanowiących własność PKP S.A., wobec czego konieczne było naniesienie odpowiednich 

zmian w projekcie studium. 

3) W dniu 03 marca 2021r otrzymaliśmy odmowę uzgodnienia projektu studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego  Gminy Małkinia Górna przez Dyrektora 

Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie PGW Wody Polskie. Odmowa 

wynikała z publikacji nowych Map zagrożenia powodziowego z II cyklu planistycznego, w 

związku z czym zmieniły się zasięgi obszarów szczególnego zagrożenia powodzią dla rzeki 

Bug i Brok. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

Małkinia Górna opracowane było na podstawie „Studium dla potrzeb ochrony 

przeciwpowodziowej – Etap I - zrzeka Brok” - a dokument ten przestał obowiązywać, gdyż 

stracił swoją ważność. W związku z tym, obszar szczególnego zagrożenia powodzią dla rzeki 

Brok nie pokrywał się z tym, wyrysowanym w Mapach zagrożenia powodziowego – co 

skutkowałoby zagrożeniem wystąpienia powodzi na niektórych obszarach w rejonie rzeki 

Brok oraz zagrożeniem dla ochrony, zdrowia ludzi i środowiska, a także utrudniałoby 
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zarządzanie ryzykiem powodziowym. Konieczne było zatem, wprowadzenie kolejnych 

zmian i poprawek  

w projekcie studium. 

4) W związku z prośbami o wydłużenie terminów przesłania uzgodnień i opinii od niektórych 

instytucji, czas ten wydłużył się do 15 kwietnia 2021r, gdzie UG Małkinia Górna otrzymał 

ostatnią opinię w sprawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego. 

5) Po tym terminie uwagi zostały przekazane do firmy planistycznej, która uwzględniła 

poprawki w studium.  

6) Dnia 25 sierpnia 2021r UG otrzymał uaktualnioną i poprawioną wersję projektu studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, zarówno w wersji papierowej, 

jak i na nośnikach elektronicznych. Poprawki uwzględniały wprowadzenie nowych zasięgów 

obszarów szczególnego zagrożenia powodzią oraz zmianę przeznaczenia niektórych terenów, 

wynikających z dodatkowych uwag i wniosków. 

7) 13 września 2021r uaktualniona wersja studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Małkinia Górna została ponownie wysłana do 

odpowiednich instytucji z prośbą o zaopiniowanie i uzgodnienie. 

8) 27 września 2021r otrzymano pismo z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., a dnia 08 

października 2021r z Nadleśnictwa Ostrów Mazowiecka z kolejnymi uwagami do SUiKZP i 

prośbą o ich uwzględnienie w opracowywanym projekcie. 

9) 08 października 2021 r wpłynęło również pismo od Regionalnego Dyrektora Ochrony 

Środowiska w Warszawie z informacją o nie uzgodnieniu projektu studium. Brak 

pozytywnego uzgodnienia wynikał z zapisu w projekcie studium dotyczącym zakazu 

zalesiania cennych przyrodniczo łąk oraz pastwisk w obszarze Natura 2000, co stanowiło 

sprzeczność  z załącznikiem graficznym do projektu studium. Dodatkowym czynnikiem  

w barku uzgodnienia było występowanie na terenie jednej z działek w obrębie Błędnica 

stanowiska lęgowego chronionego gatunku ptaka – lerki (Lullula arborea), będącego 

przedmiotem ochrony na terenach ochrony Natura 2000 oraz Puszcza Biała PLB140007. 

Wobec tego Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska wniosła o naniesienie poprawek  

w SUiKZP, co było warunkiem konicznym do uzyskania pozytywnego uzgodnienia 

opracowania. 

10) Kolejna procedura uzgadniania i opiniowania projektu studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego trwała do 19 października 2021r, gdzie UG otrzymał 

ostatnie pismo dotyczące opinii projektu. 
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11) Po tym czasie ponownie uwagi dotyczące opracowania zostały przesłane do firmy 

planistycznej, w celu naniesienia żądanych zmian. 

 

3. Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne gminy  

W roku 2021 miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego było objęte 39,14% 

powierzchni gminy. Aktualnie obowiązujących na terenie gminy jest 14 planów 

zagospodarowania przestrzennego (Tab. 1., Rys. 1). 

 

 

Tabela 35. Wykaz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących 

w gminie Małkinia Górna: 

 

Lp. 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. 
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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. 

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. 
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Rysunek 1. 

Obowiązujące w roku 2021 miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w 

Gminie Małkinia Górna (MPZP 001 – MPZP 014): 

 
 

Dnia 29 listopada 2021r Rada Gminy Małkinia Górna podjęła dwie Uchwały: Uchwałę Nr 

265/XXXV/2021 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego działek ewidencyjnych nr 1078 i 1079 w obrębie 

geodezyjnym Rostki Wielkie w gminie Małkinia Górna (Rys. 2) oraz Uchwałę 

Nr 264/XXXV/2021 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego działek ewidencyjnych nr 711 i 712 w obrębie geodezyjnym 

Zawisty Podleśne w gminie Małkinia Górna (Rys. 3). 
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Rysunek 2. 

Obszar przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego na działkach nr.: 1078 i 1079 w obrębie Rostki Wielkie 

 

 
 

 

Rysunek 3. 

Obszar przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego na działkach nr.: 711 i 712 w obrębie Zawisty Podleśne 
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4. Decyzje o warunkach zabudowy  

W roku 2021 wszczęto 77 postanowień administracyjnych w sprawie wydania decyzji o 

warunkach zabudowy, w tym 46 decyzji dotyczących zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej, 12 decyzji związanych z budową budynków gospodarczych, 3 decyzje 

związane z funkcją usługową oraz 16 decyzji związanych z przemysłem.  Wydano 1 

decyzję odmowną, a 4 postępowania administracyjne zostały zawieszone. 

Wykres 1. 

Liczba wszczętych postępowań administracyjnych w sprawie wydania decyzji o 

warunkach zabudowy na przestrzeni ostatnich 4 lat: 

 

Wykres 1 

 
 

 

5. Decyzje lokalizacyjne  

W roku 2021 wszczęto 8 postępowań administracyjnych w sprawie wydania decyzji o 

ustaleniu lokalizacji celu publicznego (Tabela 2). Jedno postępowanie administracyjne 

zostało zawieszone na wniosek inwestora, natomiast do końca 2021 roku  wydano 5 

decyzji.  

Z końcem 2021 roku toczyły się jeszcze dwa postępowania administracyjne w sprawie 

wydania decyzji o ustalenie lokalizacji celu publicznego, dla których decyzje zostały 

wydane na początku roku 2022. 
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Tabela 36. Wykaz wszczętych spraw i decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego w 2021 

roku w Gminie Małkinia Górna 

 

Lp. Znak sprawy Inwestor Rodzaj inwestycji Data wszczęcia 

postępowania 

administracyjn

ego 

Data wydania 

decyzji 

1 PGP.6733.1.2021 Gmina 

Małkinia 

Górna 

Budowa linii 

napowietrznej nN 0,4 

kV wraz ze słupami i 

oprawami 

oświetleniowymi 

22.01.2021 17.03.2021 

2 PGP.6733.2.2021 Gmina 

Małkinia 

Górna 

Budowa 

elektroenergetycznej 

linii napowietrznej nN 

0,23 kV wraz ze 

słupami i oprawami 

oświetleniowymi 

22.02.2021 29.03.2021 

3 PGP.6733.3.2021 PGE 

Dystrybuc

ja S.A. 

Budowa linii kablowej 

sN 15 kV, linii 

napowietrznej  sN 15 

kV, stacji 

transformatorowych 

sN/nN, linii 

kablowych nN, linii 

napowietrznej nN 0,4 

kV, oświetlenia 

ulicznego , przyłączy 

napowietrznych oraz 

kanalizacji 

teletechnicznej 

30.04.2021 05.08.2021 

4 PGP.6733.4.2021 PGE 

Dystrybuc

ja S.A 

Budowa linii 

energetycznej sN 15 

kV wraz ze słupami 

linii energetycznej sN 

15 kV 

31.05.2021 06.07.2021 

5 PGP.6733.5.2021 PGE 

Dystrybuc

ja S.A. 

Budowa linii 

energetycznej sN 15 

kV wraz ze słupami 

linii energetycznej sN 

15 kV 

21.06.2021 18.08.2021 

6 PGP.6733.6.2021 Gmina 

Małkinia 

Górna 

Budowa kanalizacji 

sanitarnej wraz z 

przyłączami 

23.11.2021 13.12.2021 

zawieszono 

postępowanie 

administracyjn

e 
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7 PGP.6733.7.2021 Gmina 

Małkinia 

Górna 

Budowa 

elektroenergetycznej 

linii napowietrznej nN-

023kV, wraz ze 

słupami 

oświetleniowymi 

29.11.2021 14.01.2022 

8 PGP.6733.8.2021 DUON 

Dystrybuc

ja Sp. z 

o.o. 

Budowa sieci  gazowej 

średniego ciśnienia PE 

100 RC SDR 11  

32x3,0 mm 

28.12.2021 07.02.2022 

 

 

 

Wykres 2 

Liczba wszczętych postępowań administracyjnych w sprawie ustalenia lokalizacji 

inwestycji celu publicznego na przestrzeni  ostatnich 4 lat: 

 
 

 

6. Gminny program rewitalizacji (art. 14 ustawy o rewitalizacji)  

Rewitalizacja jest procesem wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszaru 

zdegradowanego poprzez kompleksowe i zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, 

przestrzeni (architektonicznej, społecznej, ekonomicznej, kulturowej, itd.) oraz gospodarki. 

Obszar, na którym koncentrują się negatywne zjawiska tj.: bezrobocie, ubóstwo, duży odsetek 

przestępczości, niski poziom edukacji społeczeństwa oraz niski poziom kapitału społecznego, a 

prócz tego szereg innych negatywnych zjawisk nie tylko  

18

8

5

8

Liczba wszczętych postępowań administracyjnych 

w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego 

w poszczególnych latach

n.e.05n051905al n.e.05n051905al n.e.05n051905al n.e.05n051905al
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w sferze społecznej i gospodarczej, ale także środowiskowej, technicznej i przestrzenno- 

funkcjonalnej wymaga podjęcia szeroko pojętych działań w celu poprawy jakości życia  

i funkcjonalności takich obszarów.  

Gminny program rewitalizacji na lata 2016-2022 został opracowany w oparciu 

o zalecenia Ministerstwa Rozwoju z dnia 02.08.2016r, dotyczącego „Wytycznych w zakresie 

rewitalizacji w programach operacyjnych ma lata 2014-2020”. 

W gminie Małkinia Górna wyznaczono obszar zdegradowany, który został 

podzielony na dwa podobszary zdegradowane (Rys.4) nieposiadające ze sobą wspólnych granic, 

są to: 

• podobszar rewitalizacji Małkinia Górna – obejmujący podobszar zdegradowany Małkinia 

Górna,  

• podobszar rewitalizacji Żachy-Pawły – obejmujący podobszar zdegradowany 

Żachy-Pawły. 

 

Rysunek 4: 

Podobszary rewitalizacyjne w gminie Małkinia Górna 
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W grudniu 2021 roku dokonano po raz pierwszy oceny aktualności i stopnia realizacji 

gminnego programu rewitalizacji. Ocena ta została opracowana  na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 6 

ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559), art. 22 

ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 485). 

Ocena obejmuje okres trzech ostatnich lat i zawiera omówienie przeprowadzonych analiz 

wskaźników uzyskanych na koniec 2020 roku, czyli na koniec pierwszego okresu oceny 

programu rewitalizacji.  

Do oceny Programu rewitalizacji wykorzystano dane zapisane na kartach oceny 

projektów podmiotów realizujących oraz dane analizy wskaźnikowej dokonanej na podstawie 

aktualnych danych służących do obliczenia syntetycznego wskaźnika degradacji. W/w elementy 

posłużyły w monitoringu i ocenie efektywności podejmowanych działań oraz we wprowadzeniu 

modyfikacji Programu rewitalizacji gminy Małkinia Górna na lata 2016-2022. 

Po dokonaniu analizy wskaźników zauważono, że dwie jednostki przestrzenne z obszaru 

rewitalizacji tzn.: Małkinia Górna II i Małkinia Górna III - wymagają kontynuacji działań, 

których celem jest wsparcie procesów rewitalizacyjnych. Zauważono również powstanie nowych 

obszarów wymagających obserwacji, a w przypadku zwiększenia skali także interwencji w 

zakresie rewitalizacji. 

Założone w programie rewitalizacji cele nie zostały w pełni osiągnięte, dlatego nie ma 

podstaw do całkowitego lub częściowego uchylenia uchwały w sprawie przyjęcia Programu 

Rewitalizacji dla Gminy Małkinia Górna na lata 2016-2022. Niezbędna jest jednak aktualizacja 

programu i korekta obszaru objętego procesem rewitalizacji poprzez włączenie jednostki 

osadniczej Podgórze - Gazdy. Natomiast ocenie krótkookresowej i ewentualnej interwencji 

rewitalizacyjnej w późniejszym czasie wymagają jednostki osadnicze: Klukowo, Orło i 

Poniatowo. 

 

7. Zasady polityki czynszowej  

Zasady polityki czynszowej oraz warunki obniżania czynszu określone zostały w Uchwale Nr 

233/XXX/2021 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 28 kwietnia 2021r. w sprawie Wieloletniego 

Programu Gospodarowana Mieszkaniowym Zasobem Gminy Małkinia Górna na lata 2021 – 

2025. 

Wpływy środków pieniężnych z czynszu stanowią podstawę utrzymania gminnej gospodarki 

mieszkaniowej, umożliwiając w szczególności pokrycie kosztów administrowania. Opłaty 

czynszowe nie pokrywają kosztów remontów i muszą być one finansowane z budżetu gminy. 



78 
 

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 rozłożenie należności na raty. 

 

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

formie użyczenia bądź nieużytkowanych stanowiących mienie Gminy Małkinia 

Górna na dzień 31 grudnia 2021 roku  

 

Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy i jego realizacja.  

Na początku 2021 r. zasób mieszkaniowy gminy obejmował następujące mieszkania:  

- przy ul. Leśnej 18 w Małkini Górnej – w budynku znajduje się 20 mieszkań, o powierzchni 

21,60 m2 – 14 lokali, 43,20 m2 – 4 lokale, 26,80 m2 – 1 lokal, 40,18 m2 – 1 lokal (łączna 

powierzchnia mieszkań w tym budynku to 542,18 m2, o przeciętnej liczbie izb 2,  

- przy ul. Leśnej 20 w Małkini Górnej – w budynku znajduje się 20 mieszkań, o powierzchni 

21,60 m2 – 12 lokali, 42,18 m2 – 1 lokal, 43,20 m2 – 4 lokale, 29,80 m2 – 1 lokal, 32,10 m2 – 1 

lokal, 40,01 m2 – 1 lokal  (łączna powierzchnia mieszkań w tym budynku to 576,09 m2), o 

przeciętnej liczbie izb 2, 

- przy ul. Nurskiej 35 w Małkini Górnej – w budynku znajduje się 17 mieszkań, o powierzchni 

24,00 m2 – 1 lokal, 41,00 m2 – 1 lokal, 31,00 m2 – 1 lokal, 45,00 m2 – 1 lokal, 20,00 m2 – 1 

lokal, 52,00 m2 – 1 lokal, 29,00 m2 -2 lokale, 21,00 m2 – 3 lokale, 12,00 m2 – 1 lokal, 34,00 m2 

– 1 lokal, 27,00 m2 – 1 lokal, 37,00 m2 – 1 lokal, 39,00 m2 – 1 lokal, 35,00 m2 – 1 lokal (łączna 

powierzchnia mieszkań w tym budynku to 518,00 m2), o przeciętnej liczbie izb 2, 

- przy ul. Biegańskiego 5 w Małkini Górnej – w budynku znajduje się 2 mieszkania, o 

powierzchni 15,60 m2 i 23,50 m2  (łączna powierzchnia mieszkań w tym budynku to 39,10 m2), 

o przeciętnej liczbie izb 1, 

- przy ul. Biegańskiego 3 w Małkini Górnej – w budynku znajduje się 3 segmenty mieszkalne, o 

powierzchni 130,96 m2, 112,05 m2, 130,84 m2  (łączna powierzchnia mieszkań w tym budynku 

to 373,85 m2), o przeciętnej liczbie izb 4, 
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- przy ul. Biegańskiego 3 w Małkini Górnej – w budynku znajduje się 4 mieszkania, o 

powierzchni 52,48 m2, 61,24 m2, 70,08 m2 i 61,74 m2  (łączna powierzchnia mieszkań w tym 

budynku to 245,54 m2), o przeciętnej liczbie izb 3, 

- przy ul. Brokowskiej 124 w Małkini Górnej – w budynku znajduje się 5 mieszkań, o 

powierzchni 63,00 m2 – 1 lokal, 34,00 m2 – 1 lokal, 35,50 m2 – 2 lokale, 25,00 m2 – 1 lokal  

(łączna powierzchnia mieszkań w tym budynku to 193,00 m2), o przeciętnej liczbie izb 2, 

- w miejscowości Rostki Wielkie 68 – w budynku znajduje się 6 mieszkań, o powierzchni 50,00 

m2 – 1 lokal, 34,00 m2 – 1 lokal, 33,00 m2 – 1 lokal, 30,00 m2 – 2 lokale, 29,00 m2 – 1 lokal  

(łączna powierzchnia mieszkań w tym budynku to 206,00 m2), o przeciętnej liczbie izb 2, 

- w miejscowości Prostyń 33 – w budynku znajduje się 5 mieszkań, o powierzchni 60,80 m2 – 1 

lokal, 60,20 m2 – 1 lokal, 66,30 m2 – 1 lokal, 41,40 m2 – 1 lokal, 15,20 m2 – 1 lokal  (łączna 

powierzchnia mieszkań w tym budynku to 193,00 m2), o przeciętnej liczbie izb 2, 

- w miejscowości Prostyń 86 – w budynku znajduje się 3 mieszkania, o powierzchni 63,21 m2, 

44,90 m2, 59,94 m2  (łączna powierzchnia mieszkań w tym budynku to 168,05 m2), o przeciętnej 

liczbie izb 3, 

- przy ul. Cichej 4 w Małkini Górnej – w budynku znajduje się 17 mieszkań, o powierzchni 19,11 

m2 – 1 lokal, 46,80 m2 – 13 lokali, 29,37 m2 – 3 lokal (łączna powierzchnia mieszkań w tym 

budynku to 715,62 m2), o przeciętnej liczbie izb 3, 

- przy ul. Nurskiej 126 w Małkini Górnej – w budynku znajduje się 1 mieszkanie, o powierzchni 

29,95 m2 (łączna powierzchnia mieszkań w tym budynku to 29,95 m2), o przeciętnej liczbie izb 

1, 

- przy ul. Nurskiej 128 w Małkini Górnej – w budynku znajduje się 1 mieszkanie, o powierzchni 

19,28 m2 (łączna powierzchnia mieszkań w tym budynku to 19,28 m2), o przeciętnej liczbie izb 

1, 

- przy ul. Nurskiej 130 w Małkini Górnej – w budynku znajduje się 1 mieszkanie, o powierzchni 

30,38 m2 (łączna powierzchnia mieszkań w tym budynku to 30,38 m2), o przeciętnej liczbie izb 

2, 

- przy ul. Nurskiej 132 w Małkini Górnej – w budynku znajduje się 1 mieszkanie, o powierzchni 

34,01 m2 (łączna powierzchnia mieszkań w tym budynku to 34,01 m2), o przeciętnej liczbie izb 

2, 
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- przy ul. Nurskiej 136 w Małkini Górnej – w budynku znajdują się 2 mieszkania, o powierzchni 

19,11 m2 i 34,18 m2 (łączna powierzchnia mieszkań w tym budynku to 53,29 m2), o przeciętnej 

liczbie izb 1, 

- przy ul. Nurskiej 140 w Małkini Górnej – w budynku znajdują się 3 mieszkania, o powierzchni  

18,79 m2, 34,59 m2, 20,32 m2 (łączna powierzchnia mieszkań w tym budynku to 73,70 m2), o 

przeciętnej liczbie izb 2, 

- przy ul. Cichej 1 w Małkini Górnej – w budynku znajdują się 3 mieszkania, o powierzchni  

17,13 m2, 26,00 m2, 25,94 m2 (łączna powierzchnia mieszkań w tym budynku to 69,07 m2), o 

przeciętnej liczbie izb 2, 

- przy ul. Kolejowej 14 w Małkini Górnej – w budynku znajduje się 1 mieszkanie, o powierzchni 

46,44 m2 (łączna powierzchnia mieszkań w tym budynku to 46,44 m2), o przeciętnej liczbie izb 

2, 

- przy ul. Nurskiej 1 w Małkini Górnej – w budynku znajdują się 2 mieszkania, o powierzchni 

34,40 m2 i 21,00 m2 (łączna powierzchnia mieszkań w tym budynku to 55,40 m2), o przeciętnej 

liczbie izb 2, 

- przy ul. Nurskiej 25 w Małkini Górnej – w budynku znajdują się 2 mieszkania, o powierzchni 

34,34 m2 i 40,62 m2 (łączna powierzchnia mieszkań w tym budynku to 74,96 m2), o przeciętnej 

liczbie izb 2, 

- przy ul. Nurskiej 57 w Małkini Górnej – w budynku znajduje się 1 mieszkanie, o powierzchni 

13,64 m2 (łączna powierzchnia mieszkań w tym budynku to 13,64 m2), o przeciętnej liczbie izb 

1, 

- przy ul. Ostrowskiej 58 w Małkini Górnej – w budynku znajduje się 5 mieszkań, o powierzchni 

28,00 m2, 31,00 m2, 53,00 m2, 22,00 m2, 58,00 m2  (łączna powierzchnia mieszkań w tym 

budynku to 192,00 m2), o przeciętnej liczbie izb 3, 

- w miejscowości Kiełczew, ul. Prym. Tys. 49A – w budynku znajduje się 1 mieszkanie, o 

powierzchni  67,00 m2  (łączna powierzchnia mieszkań w tym budynku to 67,00 m2), o 

przeciętnej liczbie izb 3, 

- w miejscowości Orło 11 – w budynku znajduje się 2 mieszkania, o powierzchni  58,70 m2 i 

49,50 m2  (łączna powierzchnia mieszkań w tym budynku to 108,20 m2), o przeciętnej liczbie 

izb 3, 
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- w miejscowości Orło 19 – w budynku znajdują się 4 mieszkania socjalne, o powierzchni 28,10 

m2, 47,30 m2, 21,90 m2 i 18,50 m2  (łączna powierzchnia mieszkań w tym budynku to 115,80 

m2), o przeciętnej liczbie izb 1, 

- w miejscowości Orło 19A  – w budynku znajduje się 10 mieszkań socjalnych, o powierzchni 

32,40 m2 - 2 lokale, 35,40 m2 – 2 lokale, 23,70 m2 –4 lokale, 35,90 m2 – 1 lokal, 42,60 m2 – 1 

lokal (łączna powierzchnia mieszkań w tym budynku to 308,90 m2), o przeciętnej liczbie izb 2, 

Łącznie w zasobie gminy znajdowało się, na dzień 1 stycznia 2018 r., 142 mieszkań, a na dzień 

31 grudnia 2021 r. – 141 mieszkań. Zmniejszenie się liczby tych mieszkań związany był z tym, 

że sprzedano 1 lokal przy ul. Nurskiej 140/8. Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania 

wynosiła 36,06 m2 , a ogółem 5 120,25 m2. W 2021 r. oddano do użytkowania 7 mieszkań, 

znajdujących się w zasobie gminy. Zasady przyznawania mieszkań zostały określone w uchwale 

Nr 234/XXX/2021 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 28 kwietnia 2021r. w sprawie zasad 

wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Małkinia Górna.  Z 

godnie z ww. uchwałą – złożone wraz z załącznikami wnioski weryfikuje i opiniuje Komisja do 

spaw rozpatrywania i załatwiania wniosków  o najem lokalu z mieszkaniowego zasobu gminy. 

W skład Komisją wchodzą: pracownicy Urzędu Gminy, Ośrodka Pomocy Społecznej oraz 

Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Małkini Górnej. Listę osób 

uprawnionych do zawarcia umowy najmu lokalu, Komisja przedkłada Wójtowi Gminy. Zawarcie 

umowy najmu następuje wyłącznie na podstawie skierowania wydanego przez Wójta Gminy 

Małkinia Górna. Niewykorzystanych było 10 mieszkań. Przyczyną niewykorzystania tych 

mieszkań było:  6 lokali kwalifikuje się do remontu, 3 lokale przeznaczone były do sprzedaży, 1 

lokal nie nadaje się do użytku (Nurska 57). W 2021 r. dokonano sprzedaży 1 lokalu komunalnego, 

znajdującego się wówczas w zasobie gminy, za kwotę 57.500,00 zł. Na dzień 1 stycznia 2021 r. 

zaległości w opłatach za mieszkania będące w zasobie gminy wynosiły łącznie 332 072,88 zł, a 

płatnościami dotyczyły 45 mieszkań. W 2021 r. dokonano remontu 3 mieszkań, znajdujących się 

przy ulicy Leśnej 20/3 w Małkinia Górnej w m. Orło 19 i Orło 19A . 

 

9. Informacja o stanie gruntów przekazanych w dzierżawę, stanowiących mienie 

Gminy Małkinia Górna na dzień 31.12.2021 roku  

INFORMACJA O STANIE GRUNTÓW przekazanych w dzierżawę, stanowiących mienie 

Gminy Małkinia Górna na dzień 31.12.2021 roku. 

1. Grunty przekazane w dzierżawę o powierzchni 1,9664 ha w tym: 
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a)  na cele usługowo – handlowe – miesięczny dochód brutto 8 287,36 zł 

- pod działalność gospodarczą – 1,8639 ha 

- pod garażami – 0,1025 ha  

2. Grunty przekazane w dzierżawę pod uprawy polowe 9,3311 ha, roczny dochód                14 

499,97 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;  

- obręb Prostyń, działka nr 238 obejmująca powierzchnię 1 200 m2  umowa obowiązuje 

do 07.07.2026 r.  

10. Ochotnicza Straż Pożarna w Treblince; 
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- 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  

- 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.  
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INFORMACJA O UŻYCZENIU GRUNTÓW innym podmiotom: 

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

do 31.12.2022 r .  

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

obowiązuje do 31.12.2022 r.  

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

31.08.2022 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. 

5. część działki nr 797/143, obręb Małkinia Górna, umowa zawarta na czas nieokreślony 

6. działka 1853, obręb Małkinia Górna o powierzchni 3,0857 ha, umowa obowiązuje do dnia 

30.06.2023 r. 

7. działka 1209, obręb Grądy o powierzchni0,0800 ha, umowa zawarta na czas nieokreślony. 

8. część działki nr 1502, obręb Kańkowo o powierzchni 0,0280 ha, umowa zawarta na czas 

nieokreślony.   

INFORMACJA O WYDZIERŻAWIONYCH GRUNTACH Z PRZEZNACZENIEM 

POD DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ: 

Tabela 37. Wydzierżawione grunty z przeznaczeniem pod działalność gospodarczą 

L.p. Nazwisko i imię 

dzierżawcy 

Powierzch

nia 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 

nieokreślony 

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 

20,845 1102/11 

13,09 1103/19 

1 2827 
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6 Osoba prawna 5000 

 

712 

(obręb 

Zawisty 

Podleśne) 

01.08.2015 r. 

01.08.2031 r. 

 

7 Osoba Prawna 8437 cz. dz. 712 

(Zawisty 

Podleśne) 

oraz cz. dz. 

1078 

(Rostki 

Wielkie) 

01.09.2021 r. 

31.08.2031 r. 

 

8 Osoba prawna 

 

556 

 

102/7 01.07.2019 

30.06.2022 

 

9 Osoba prawna 2400m2 

371m2 – 

pow. użyt. 

679 01.09.2018r 

31.08.2028r 

 

10. Program ochrony środowiska ( art. 17 Poś)  

Ilość ścieków dostarczonych  do oczyszczalni w roku 2021 stan na 31.12 – 270 784 m3 

oczyszczonych w roku 2021  – 270 784 m3 czyli 100 %. W roku 2020 stan na 31.12 – 253 406 

m3 oczyszczonych  w roku 2020  - 253 406 m3 czyli 100 %. 

Zwiększenie ilości - przybywa nowych odcinków sieci kanalizacyjnej i przyłączy 

kanalizacyjnych indywidualnych, oczyszczanie ścieków dopływających jest stale na poziomie 

100%. Z oczyszczalni ścieków komunalnych korzysta na początku 2021 r. 4 730 mieszkańców, 

zaś pod koniec – 4 760 mieszkańców , w tym na wsi – 4 760. Powyższe dane uzyskane z ZGKiM. 

W 2021 roku odnotowano 2 dni, w których były komunikaty o ryzyku wystąpienia przekroczenia 

poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu dla całego województwa 

mazowieckiego. Natomiast nie odnotowano w 2021 r. 24-godzinnych przekroczeń poziomu 

dopuszczalnego dla pyłu PM10 dla terenu Gminy Małkinia Górna. Źródła danych – Państwowy 

Monitoring Środowiska – dane z systemu monitoringu jakości powietrza Głównego Inspektoratu 

Ochrony Środowiska. 

Głównymi punktowymi źródłami zanieczyszczeń powietrza na terenie gminy są: 

- Zakłady Rockwool Polska Sp. z o.o. w Małkini Górnej, 

- kotłownie w spółdzielniach mieszkaniowych („Zacisze" i „Małkinianka") do ogrzewania 

budynków wielorodzinnych, 

- kotłownie centralnego ogrzewania w budynkach użyteczności publicznej. 
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Obiekty potencjalnie uciążliwe 

Na terenie gminy Małkinia Górna znajduje się kilka obiektów stanowiących potencjalne 

zagrożenie dla środowiska. Większość z nich zlokalizowana jest we wschodniej części gminy. 

Głównym źródłem zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego są Spółdzielnie Mieszkaniowe 

„Zacisze” oraz „Małkinianka”, a także Zakłady Wełny Mineralnej ROCKWOOL POLSKA Sp. 

z o. o., które stanowią zagrożenie dla środowiska również pod kątem emisji odorów oraz hałasu. 

Gmina posiada Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, gdzie znajduje się wysypisko 

śmieci oraz oczyszczalnia ścieków. Obiekt stanowi zagrożenie dla środowiska pod względem 

zanieczyszczenia wód powierzchniowych i podziemnych oraz emisji odorów. Ryzyko dla 

środowiska mogą stanowić również pozostałe obiekty tj. stacje paliwowe, cmentarze 

Hałas 

Zagrożenie hałasem w gminie wynika w głównej mierze z emisji pochodzącej z ciągów 

komunikacyjnych. Głównymi źródłami hałasu są drogi wojewódzkie nr 627 oraz 694, linia 

kolejowa nr 6 relacji Warszawa – Białystok o znaczeniu międzynarodowym oraz jednotorowa 

linia kolejowa nr 34 relacji Ostrołęka –Małkinia. Wszystkie wyżej wymienione szlaki 

komunikacyjne krzyżują się w miejscowości Małkinia Górna, co prowadzi do nagromadzenia 

hałasu w tym rejonie. Może on stanowić zagrożenie oraz uciążliwości przede wszystkim dla ludzi 

zamieszkujących tereny zlokalizowane w sąsiedztwie tych ciągów komunikacyjnych. 

Gospodarka odpadami komunalnymi 

Znowelizowana ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach od dnia 1 lipca 2013r. 

wprowadziła obowiązek odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości 

zamieszkałych przez Gminę. 

W okresie od 01.01.2021 roku do 31.12.2021 roku na terenie Gminy Małkinia Górna usługę 

odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców nieruchomości zamieszkałych świadczył 

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

Górna, który został wyłoniony w ramach procedury przetargowej. 

Od nieruchomości niezamieszkałych (np. prowadzących działalność gospodarczą), 

odpady odbierały podmioty wpisane do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych. Rejestr ten dostępny jest na stronie biuletynu informacji publicznej 

Gminy Małkinia Górna bip.malkiniagorna.pl. 

Odbiorem odpadów segregowanych przez mieszkańców gospodarstw domowych  zostały 

objęte jak w roku poprzednim frakcje odpadów:  
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• papier,  

• plastik i drobny metal, 

• szkło, 

• bioodpady, 

• popiół.  

Wyżej wymienione odpady odbierane były od mieszkańców jeden raz w miesiącu, natomiast w 

okresie od 1 kwietnia do 31 października bioodpady odbierane były dwa razy w miesiącu. 

Odpady niesegregowane odbierano od właścicieli nieruchomości, mieszkańców gminy dwa razy 

w miesiącu.  

Na terenie gminy Małkinia Górna utworzony jest stacjonarny Punkt Selektywnej Zbiórki 

Odpadów Komunalnych zlokalizowany w miejscowości Małkinia Górna ul. Nurska 144 (teren 

bazy ZGKiM) prowadzony przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. 

Punkt czynny jest codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 700 do 1500  do którego 

mieszkańcy gminy, mogą dostarczać następujące rodzaje odpadów:  

• bioodpady,  

• przeterminowane leki i chemikalia, 

• odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwach 

domowych w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia 

monitoringu poziomu substancji we krwi, a szczególności igły i strzykawki, 

• odpady niebezpieczne, 

• zużyte baterie i akumulatory, 

• zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

• meble i inne odpady wielkogabarytowe, 

•  zużyte opony, 

•  odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne, 

•   popiół. 

Oprócz możliwości dostarczenia w/w odpadów do Punkt Selektywnej Zbiórki zużytego sprzętu 

RTV, AGD, odpadów wielkogabarytowych, zużytych opon, w 2021 roku odpady te były 

zabierane z przed posesji przez Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. przy 

ul. Nurskiej 144 w Małkini Górnej dwa razy – zgodnie z harmonogramem.  

Wysokość opłaty za odbiór odpadów komunalnych zależna jest od sposobu zbierania i 

zagospodarowania odpadów. Właściciele, którzy zbierają i zagospodarowują odpady w sposób 
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selektywny  dokonywali zmniejszonej opłaty za gospodarowanie odpadami w styczniu 2021 roku 

w wysokości 20,00 zł, a od 01 lutego 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku w wysokości 21,00 zł 

od osoby zamieszkującej, natomiast właściciele nieruchomości oddający zmieszane odpady 

komunalne w sposób nieselektywny ponosili w styczniu 2021 roku opłatę 40,00 zł, a od 01 lutego 

2021 roku do 31 grudnia 2021 roku w wysokości 42,00 zł od osoby zamieszkującej. Od 01 

kwietnia 2020 roku wprowadzono zwolnienie z części  opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi 

jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku 

przydomowym w wysokości 2,00 zł od stawki opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, liczonej od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość. 

Na terenie gminy Małkinia Górna stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

uzależnione są od liczby osób zamieszkujących oraz sposobu zbierania i zagospodarowania 

odpadów. W  styczniu 2021 roku opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych 

wyniosła: 

- 20,00 zł. od  jednego mieszkańca miesięcznie, jeżeli odpady były zbierane i odbierane w sposób 

selektywny,  natomiast 

- 40,00 zł od  jednego mieszkańca miesięcznie, jeżeli odpady były zbierane i odbierane w sposób 

nieselektywny opłacali wyższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Natomiast od 01 lutego 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wynosiła: 

- 21,00 zł. od  jednego mieszkańca miesięcznie, jeżeli odpady były zbierane i odbierane w sposób 

selektywny,  natomiast 

- 42,00 zł od  jednego mieszkańca miesięcznie, jeżeli odpady były zbierane i odbierane w sposób 

nieselektywny opłacali wyższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Od 01 kwietnia 2020 roku wprowadzono także zwolnienie z części opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi 

jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku 

przydomowym w wysokości 2,00 zł od stawki opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, liczonej od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość. 

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, z pobranych opłat gmina 

pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które 

obejmują koszty: 
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• odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, 

• tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, 

• obsługi administracyjnej systemu i edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego 

postępowania z odpadami komunalnymi. 

Wszelkie koszty związane z obsługą systemu zostały wykazane w poniższej tabeli: 

Koszty związane z obsługą systemu za okres od 2019 do 2021 roku zostały wykazane w 

poniższej tabeli: 

Tabela 38. Koszty obsługi systemu zagospodarowania odpadów komunalnych 

ZESTAWIENIE KOSZTÓW I WYDATKÓW PONIESIONYCH PRZEZ GMINĘ 

MAŁKINIA GÓRNA W LATACH 2019 - 2021 

 

WYSZCZEGÓLNIENIE 

KOSZTY 

I WYDATKI (ZŁ) 

W 2019 ROKU 

KOSZTY 

I WYDATKI (ZŁ) 

W 2020 ROKU 

KOSZTY 

I WYDATKI (ZŁ) 

W 2021 ROKU 

Koszty odbioru                                       

i zagospodarowania 

odpadów komunalnych: 

1 321 920,00  3 098 428,63  2 882 275,58 zł 

Koszty administracyjne: 

w tym: 

- opłata aktualizująca za 

program komputerowy 

GOMIG, 

- szkolenia/delegacje, 

- zakup koszy 

- wynagrodzenia 

pracowników(brutto) 

- utrzymanie i 

prowadzenie punktu 

selektywnej zbiórki 

odpadów komunalnych 

129 844,98  

 

 

1 537,50  

 

1 116,50  

2 922,00  

74 468,98  

 

49 800,00  

 

 

119 596,22  

 

1 537,50  

909,00  

0 

67 349,72  

49 800,00  

113 724,20  

 

 

  1 537,50  

     

899,00  

 1 466,78  

60 020,92  

 

 49 800,00  

Razem: 1 451 764,98  3 218 024,85         2 995 999,78  

 

Rodzaj i ilość nieczystości ciekłych odebranych z terenu gminy Małkinia Górna i przekazanych 

do stacji zlewnych w Małkini Górnej i w Ostrowi Mazowieckiej. Analiza za okres od 2019 do 

2021 roku - wszyscy przedsiębiorcy. 
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Tabela 39. Ilość nieczystości ciekłych odebranych z terenu gminy Małkinia Górna 

L.p. Rodzaj odebranych z 

obszaru gminy 

nieczystości ciekłych 

Ilość odebranych z obszaru gminy nieczystości ciekłych [m³] 

Razem [m³] 

za 2019 rok 

Razem [m³] 

za 2020 rok 

Razem [m³] 

za 2021 rok 

1. Ścieki komunalne 25 258,00    26 972,80         24 692,90    

2. Ścieki bytowe 31,30   10,90   7,00   

3. Ścieki przemysłowe 0 270,00  330,00  

 

Ilość odpadów komunalnych odebranych z terenu gminy Małkinia Górna z podziałem na kody 

odpadów 

Analiza za okres od 2019 do 2021 roku – wszyscy przedsiębiorcy. 

Tabela 40. Masa wytwarzanych i zebranych odpadów komunalnych 

L.p. Rodzaj odebranych 

odpadów komunalnych 

Kod 

odebranych 

odpadów 

komunalnych 

Masa 

odebranych 

odpadów 

komunalnych 

[Mg]w 2019 

 roku 

Masa 

odebranych 

odpadów 

komunalnych 

[Mg]w 2020 

roku 

Masa 

odebranych 

 odpadów  

komunalnych  

[Mg]w 2021 

roku 

 

1. 
Niesegregowane 

(zmieszane) odpady 

komunalne 

 

20 03 01 

 

1 805,0100 2 274,0000 1 862,2800 

2. Odpady ulegające 

biodegradacji 
20 02 01 65,0900 

 

341,7800 
440,3000 

3. Inne odpady nieulegające 

biodegradacji 
20 02 03 0 40,2400 38,0800 

4. Opakowania z papieru 

 i tektury 
15 01 01 9,9600 14,8400 0 

5. Opakowania z tworzyw 

sztucznych 
15 01 02 134,5000 208,5400 0 

6. Zmieszane odpady 

opakowaniowe 
15 01 06 142,1600 

 

95,5400 
360,5500 

7. Opakowania ze szkła 15 01 07 213,4400 164,0000 234,8600 

8. Zużyte opony 16 01 03 20,7600 7,3400 26,0400 
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9. Odpady 

wielkogabarytowe 
20 03 07 30,6200 96,6200 187,5900 

10. Inne niż wymienione 

frakcje zbierane w 

sposób selektywny –ex. 

popiół 

ex 20 03 99 13,7000 218,9300 208,3600 

11. Zużyte urządzenia 

elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21 i 

20 01 23 zawierające 

niebezpieczne składniki 

 

20 01 35* 

 

14,9670 17,9860 10,2060 

 

 

11. Podstawowa opieka zdrowotna  

Na terenie gminy funkcjonowało sześć podmiotów leczniczych, które posiadały kontrakt z NFZ 

z tego cztery w budynkach zarządzanych przez gminę.  

Na terenie gminy zrealizowano następujące programy zdrowotne: Program polityki zdrowotnej 

w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców gminy Małkinia Górna na lata 2020-2024. 

Kwota przeznaczona ze środków gminy 31 748,06 zł, kwota zewnętrznego finansowania 

19 113,94 zł. Z programu skorzystało 81 osób.  

Na dzień 1 stycznia 2021 r. 35 podmiotów posiadało zezwolenie na sprzedaż napojów 

alkoholowych, a na dzień 31 grudnia 2021 r. – 34 podmiotów. Z tzw. funduszu korkowego 

(środków uzyskanych przez gminę z tytułu udzielonych zezwoleń na sprzedaż alkoholu), w 2021 

r. sfinansowane zostały następujące wydatki:  

- na profilaktykę alkoholową przeznaczono 151 177,03 zł,  

- na profilaktykę narkotykową przeznaczono 9517,65 zł. Do gminnej komisji rozwiązywania 

problemów alkoholowych wpłynęły 22 wnioski o zobowiązanie do leczenia odwykowego osób 

nadużywających napojów alkoholowych. W gminie w 2021 r. funkcjonowały następujące 

podmioty opieki zdrowotnej świadczące usługi w ramach kontraktu z NFZ: 

7) Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Mak – Med. sp. z o.o. w Małkini Górnej, 

zgłoszonych było średnio- miesięcznie 8842 pacjentów, udzielono 27 805 porad. 

8) SOFI Praktyka lekarska w Prostyni,  zgłoszonych było średnio- miesięcznie 1554 

pacjentów, udzielono 6034 porad . 
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9) 3.ZAWAMED Sp. z o.o. ul. Leśna 17, 07-320 Małkinia Górna, zgłoszonych było średnio- 

miesięcznie 90 pacjentów, udzielono 302 porady ( w ciągu 5 miesięcy funkcjonowania).  

10) BIADENT Łukasz Cymbor - liczba udzielonych świadczeń 1842 podczas 850 wizyt,  w 

okresie od 08 do 12. 2021r.  

11) Poradnia Ginekologiczno – Położnicza w Małkini Górnej – udzielono 1450 porad. 

12) Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska – Teresa Alicja Brzezińska – liczba 

liczba udzielonych świadczeń 4535 podczas 2063 wizyt. 

W gminie w roku 2021 r. funkcjonowały 4 apteki. 

Opublikowane w styczniu 2022 roku dane GUS o przyczynach zgonu obejmują pierwsze 

półrocze 2021 r. Wynika z nich, że główną przyczyną zgonów Polaków były choroby układu 

krążenia, czyli m.in. miażdżyce, zawały, nadciśnienie i zatory. Drugą, najbardziej śmiertelną 

przyczyną był COVID-19. Z powodu COVID-19 umierała w pierwszym półroczu 2021 roku aż 

co piąta osoba. 

Program polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców gminy 

Małkinia Górna na lata 2020-2024 w 2021 roku 

Program zakłada objęciem świadczeniami rehabilitacyjnymi 120 mieszkańców gminy Małkinia 

Górna z rozpoznaniem urazów, chorób obwodowego układu nerwowego lub chorób układu 

ruchu, w roku 2020 oraz ograniczenie ryzyka nawrotu urazu i/ lub progresji choroby a także 

zwiększenie wiedzy w zakresie profilaktyki wtórnej urazów, chorób obwodowego układu 

nerwowego oraz chorób układu ruchu u co najmniej 30% osób z populacji docelowej.  

Do udziału w programie zgłosiły się 85 osoby, które zostały zakwalifikowane do udziału w 

programie, 4 osoby nie przystąpiły do rehabilitacji. Pełny cykl rehabilitacyjny (łącznie z 

edukacją) ukończyło 77 osób. Cztery osoby nie wzięło udziału w spotkaniach edukacyjnych.  

Liczba osób objętych programem była niższa od zakładanej z powodu pandemii. Realizatorem 

programu był wyłoniony w drodze otwartego konkursu ofert SPZZOP w Ostrowi Mazowieckiej, 

który ze względu na pandemię nie był w stanie przeprowadzić rehabilitacji u zakładanej liczby 

osób. W wyniku działań edukacyjnych nastąpił wzrost wiedzy u uczestników o 99 %, natomiast 

poprawa stanu zdrowia nastąpiła u wszystkich biorących udział w programie. Zakładany więc 

wzrost wiedzy oraz ograniczenie czynnika nawrotu urazu lub progresji choroby w wyniku 

rehabilitacji u uczestników programu został osiągnięty. 
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Ocena wiedzy opierała się na wypełnionych przez uczestników ankietach pre-test przed 

działaniami edukacyjnymi oraz post-test5.  

Tabela 41. Program polityki zdrowotnej           

LP Wyszczególnienie Kwota 

1 PLANOWANY KOSZT PROGRAMU 56 200,00   zł 

 

Planowane koszty do sfinansowania z innych źródeł 0,00   zł 

Planowane koszty do sfinansowania przez Wnioskodawcę 33 800,00   zł 

Planowane koszty do sfinansowania przez NFZ 22 400,00   zł 

2 FINANSOWANIE OGÓŁEM 50862,00  zł 

 A Środki finansowe otrzymane z innych źródeł  0,00   zł 

 B Środki finansowe wydatkowane  przez Wnioskodawcę 31748,06   zł 

 C 
Środki przekazane przez MOW NFZ (z pomniejszeniem o 

kwotę ewentualnego zwrotu środków niewykorzystanych) 
19113,94   zł 

3 
Udział procentowy finansowania NFZ w wydatkach 

poniesionych przez Wnioskodawcę na realizację Programu  
37,58% 

 

12. 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 2021 został przyjęty do realizacji Uchwałą Nr 201/XXVI/2020 Rady Gminy Małkinia Górna 

z dnia 15 grudnia 2020r.  

W 2021 roku wpływy z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły 223 792,57 

zł. + opłata dodatkowa od napojów alkoholowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 

300 ml - 21 838,80zł. Na dzień 1 stycznia 2021 r. -35 podmiotów posiadało zezwolenie na 

sprzedaż napojów alkoholowych, a na dzień 31 grudnia 2021 r -34 podmioty. 

Wydatki związane z realizacją zadań w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomani w tym okresie wyniosły 160 694,68 zł, 

w tym na realizację zadań z: 

• profilaktyki alkoholowej 151 177,03 zł; 

• profilaktyki narkotykowej   9 517,65 zł. 

Zadania ujęte w programie były realizowane pod nadzorem Wójta Gminy przez pełnomocnika 

do spraw profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, 

 
5https://www.malkiniagorna.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&menu=87&dzialy=87&artykul=3298&akcja=artykul 
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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 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 74 porady.  

W 2021r. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych odbyła 

12  posiedzeń.   Rozpatrzyła 3 wnioski o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 

i wydała stosowne postanowienia. 

 Do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wpłynęły w 2021 r. 22 

wnioski o rozpatrzenie i ewentualne skierowanie osób na leczenie odwykowe dotyczyły, w tym: 

• 10 od członków rodziny, 

• 1 z Zespołu Interdyscyplinarnego, 

• 4 z Ośrodka pomocy Społecznej, 

• 5 z Komisariatu Policji w Małkini Górnej, 

• 1 z Komendy Powiatowej Policji w Ostrowi Mazowieckiej, 

• 1 od sąsiadów. 

Kontynuowano postępowanie w stosunku do 14 osób zgłoszonych do komisji w roku 2020. 
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Podkomisja do spraw prowadzenia rozmów z osobami nadużywającymi alkoholu odbyła 

17 posiedzeń. Na rozmowę zaproszono 37 osób. Po zebraniu dokumentacji postanowiono 

skierować 10 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 15 postępowań, 11 jest w trakcie realizacji. 

Prowadzono w 2021r. 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) 23-24.02.2021r. zorganizowanych zostało 6 warsztatów profilaktycznych ON LINE dla 

uczniów klas 6 i 7  w Szkole Podstawowej nr 2 przy ul. Leśnej 15 pt. „Stres i zaburzenia 

depresyjne wśród młodzieży”. 

2)  06-07.05.2021r. zorganizowanych zostało 6 warsztatów profilaktycznych ON LINE pt. 

„Rozwój kompetencji społecznych – rozwój dojrzałych wartości, umiejętność współpracy, 

szacunek dla innych, przezwyciężenie uprzedzeń, nauka kompromisu” dla uczniów klas IV, V, 

VI oraz „Stres i zaburzenia depresyjne wśród młodzieży” dla uczniów klas  VIIa, VIIb i VIII ze 

Szkoły Podstawowej w Prostyni.   

3) 21.05.2021r. zorganizowane zostały 3 warsztaty profilaktyczne ON LINE pt. „Zdrowym być 

–sobą być. Równoważnia psychiczna w dobie COVID-19,  dla uczniów klas 1-3, 4-6 oraz 7-8 ze 

Szkoły Podstawowej w Kiełczewie.  

4) 21.04.2021r. Gmina Małkinia Górna została partnerem projektu iDOC – multimedialnego, 

interaktywnego filmu, który został zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Gminy oraz 

przesłany do szkół podstawowych na terenie gminy. Projekt poruszał problemy społeczne m.in. 

depresję, alkoholizm, uzależnienie w sferze problemów dzieci i młodzieży, które nasilały się 

w dobie pandemii 

5) 26.05.2021r. Gmina Małkinia Górna włączyła się w ogólnopolską kampanię edukacyjno - 

informacyjną „Zachowaj trzeźwy umysł”. Hasło przewodnie kampanii brzmiało „W 

poszukiwaniu szczęścia”. Kampania podejmowała problem uzależnień oraz promowała zdrowy 

styl życia a także aktywność prospołeczną, która jest alternatywą dla zachowań ryzykownych. W 

ramach kampanii uczniowie wzięli udział w 2 konkursach, nauczyciele otrzymali karty pracy i 
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scenariusze do wykorzystania podczas zajęć. Szkoły otrzymały materiały informacyjne w formie 

papierowej i elektronicznej. 

6) 15.08.2021r.  na terenie Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Małkini Górnej podczas akcji 

„Szczepimy się” Członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przy pomocy 

wolontariuszy wręczali materiały informacyjne dotyczące uzależnień, FAS, procedury 

Niebieskiej Karty a także zorganizowali konkurs profilaktyczny „Bezpieczne wakacje bez 

uzależnień”. 

7) 05.09.2021r. podczas pikniku rodzinnego zorganizowano akcję „Edukacyjny namiot 

profilaktyczny”, w którym prowadzone były zajęcia profilaktyczno – animacyjne z 

wykorzystaniem alkogogli i narkogogli oraz kuli bumperball, gabloty edukacyjnej z atrapami 

używek oraz materiałów profilaktycznych. Przedstawiciele Gminnej Komisji Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie prowadzili akcję informacyjno - edukacyjną, wręczali uczestnikom 

pikniku materiały informacyjne dotyczące uzależnień, FAS, procedury Niebieskiej Karty a także 

zorganizowali konkurs profilaktyczny „Bezpieczne wakacje bez uzależnień. 

8) 02 - 05.11.2021 r. zorganizowano warsztaty w ramach programu rekomendowanego 

„Debata” dla uczniów szkół podstawowych, udział w warsztatach wzięło 234 uczniów. Celem 

ogólnym programu było wzmocnienie postaw pro-abstynenckich u nastolatków stojących przed 

progiem inicjacji alkoholowej. 

Cele szczegółowe: 

• wzrost wiedzy o możliwościach rozwoju bez używania substancji psychoaktywnych i zmiana 

błędnych przekonań normatywnych (pro-alkoholowych norm środowiskowych), 

• klaryfikacja wartości w kierunku promocji zdrowego stylu życia, 

•  wzmocnienie tendencji do podejmowani abstynencji w sytuacji nacisków środowiskowych 

-  osłabienie siły presji rówieśniczej i ze strony środowiska dorosłych – rodziców i 

nauczycieli. 

9) W ramach przeprowadzonej akcji profilaktycznej odbył się konkurs na wykonanie pracy o 

tematyce profilaktycznej 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 
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przedszkolu przeprowadzone zostały pogadanki,  warsztaty, projekcje filmów profilaktycznych. 

Uczniowie wykonali prace o tematyce nawiązującej do hasła przewodniego. 

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. 

13.05.2021r. członkowie GKRPA skontrolowali dwa punkty sprzedaży napojów alkoholowych. 

23.12.2021r. członkowie GKRPA skontrolowali jeden punkt sprzedaży napojów alkoholowych. 

09-21.09.2021r. przeprowadzono szkolenie terenowe sprzedawców w 31 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. 

 

13. Współpraca z organizacjami pozarządowymi w Gminie Małkinia Górna  

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 szkoleń on-line;  

– 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; 
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— 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; 

— 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. Podejmowane były 

również działania w zakresie edukacji osób zaangażowanych w działalność organizacji oraz 

stymulowanie rozwoju wolontariatu, dzięki czemu rozwija się i wzmacnia kapitał społeczny. 

Podstawę do realizacji współpracy z organizacjami pozarządowymi stanowiła uchwała nr 

202/XXVI/2020 Rady Gminy w Małkini Górnej z dnia 15 grudnia 2020r.  

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 2021”. 

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 2021 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 dwa otwarte konkursy ofert:  

1) 1/2021 na realizację zadań publicznych w Gminie Małkinia Górna został ogłoszony 06 maja 

2021r. 

W wyniku ogłoszenia otwartego konkursu ofert, wpłynęła jedna oferta na realizację zadania 

z zakresu wsparcia i upowszechniania kultury fizycznej, złożona przez Uczniowski Klub 

Sportowy „Dwójka” w Małkini Górnej, ul. Leśna 15, który otrzymał dotację na realizację 

zadania w wysokości 5000 zł. 

Realizacja zadania obejmowała udział 18 zawodniczek w piłce ręcznej UKS-u wraz z 

trenerami w dniach 22-27 sierpnia 2021r. w Mazurskim Festiwalu Piłki Ręcznej w Giżycku 

przygotowującym do startu w sezonie rozgrywkowym 2021/2022. Podczas pobytu 

zawodniczki rozgrywały mecze, integrowały się z młodzieżą z  innych drużyn sportowych. 

Drużyna zajęła 2 miejsce w rozgrywkach sportowych. 

Na realizację pozostałych zadań w ogłoszonym konkursie, nie zgłoszono żadnej oferty, w 

związku z tym konkurs na pozostałe zadania został unieważniony. 

https://bip.malkiniagorna.pl/?bip=2&cid=210&id=225 

2) 2/2021 konkurs na realizację zadań publicznych w 2021r. ogłoszony został 01 czerwca 

2021r.  W wyniku ogłoszenia otwartego konkursu ofert, nie wpłynęła żadna oferta w 

związku z tym konkurs został unieważniony. 

 

14. Wskaźniki realizacji zadań publicznych  

Tabela. 42. Wskaźniki realizacji zadań publicznych w ramach wolontariatu 

Lp. Wskaźnik  Ilość/Liczba 

1.  Liczba ogłoszonych otwartych konkursów ofert – w 2021 roku 2 

w tym zadań 

 9 
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 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 

 Liczba ofert złożonych w otwartych konkursach ofert w 2021 roku – 

ogółem 
1 

2.  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 

 

 

3.   

Liczba zawartych umów na realizację zadania publicznego w 2021roku 

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 

1 

3 

4 

6 

1 

4.  Liczba umów zawartych w 2021 roku:  1 

‐ w formie wsparcia  1 

‐ w formie powierzenia 0 

5.  Liczba beneficjentów zrealizowanych zadań  20 

6.  Liczba organizacji podejmujących po raz pierwszy zadania publiczne w 

oparciu o dotacje 

0 

7.  Liczba organizacji korzystających z dotacji 1 

8.  Liczba zrealizowanych umów w ciągu roku budżetowego, na które 

udzielono dotacji 

1 

9.  Wysokość wykorzystanej dotacji w poszczególnych obszarach 5000,00 
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zadaniowych w zakresie: 

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, 

0,00 

f) działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym,  0,00 

g) z zakresu wsparcia i upowszechniania kultury fizycznej, 5000,00 

 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: 

2200,00 

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, 

0,00 

f) działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym,  0,00 

 g) z zakresu wsparcia i upowszechniania kultury fizycznej, 2200,00 

 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 

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 
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 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 

 

 

15. Opieka społeczna w gminie Małkinia Górna w roku 2021roku 

Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania własne i zlecone z zakresu pomocy społecznej, 

świadczeń rodzinnych,  świadczeń wychowawczych, funduszu alimentacyjnego a także realizuje 

programy z zakresu pomocy społecznej. 

1) Liczba osób, które skorzystały ze świadczeń wypłacanych w OPS: 

Świadczenia  z pomocy społecznej (zadania własne) – 309 osób na kwotę 929 856, zł 

Świadczenia wychowawcze (500+) – wypłacono świadczenia na 1879 dzieci na kwotę 

11 452 472,41 zł 

Świadczenia rodzinne – wypłacono świadczenia dla 695 rodzin na kwotę 3 744 529,84  

zł ( w tym zasiłki rodzinne, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, specjalne 

zasiłki opiekuńcze, zasiłki dla opiekuna, świadczenia „Za życiem”, świadczenia 

rodzicelskie, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka).  

Świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego – wypłacono świadczenia 43 osobom na 

kwotę 253 358,76 zł. 

Wykres 5. 

 

 

Rodzaje świadczeń wypłacanych w 
Ośrodku Pomocy Społecznej w Małkini 

Górnej w roku 2021

świadczenia z pomocy
społecznej

świadczenia wychowawcze

świadczenia rodzinne

fundusz alimentacyjny
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a. Główne przyczyny udzielania świadczeń: ubóstwo, niepełnosprawność, 

długotrwała i ciężka choroba, bezrobocie. 

Wykres 6. 

 

 

2) Liczba osób długotrwale korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej : 237 osób.  

3) Liczba osób bezdomnych, za których główne miejsce przebywania uznaje się gminę 

Małkinia Górna : 0. 

4) Liczba osób przebywających w domach pomocy społecznej ( stan na 31.12.2021 r.) – 12 

osób. 

5) Odsetek mieszkańców zagrożonych ubóstwem: 2,49 %. 

6) Liczba lokali socjalnych:  14, liczba osób oczekujących na przydział lokalu socjalnego: 

2. 

7) Stopa bezrobocia – 3,20% 

Liczba osób bezrobotnych i poszukujących pracy zarejestrowanych w PUP – 371 osób, w 

tym:  

207 kobiet, 164 mężczyzn,  

W przedziałach wiekowych :  

- 18-30 : 105 osób 

- 50  lat i więcej : 87     

Osób niepełnosprawnych : 21 

Liczba osób długotrwale bezrobotnych: 223. 
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Ośrodek Pomocy Społecznej w Małkini Górnej w roku 2019 realizował następujące 

programy: 

Program SENIOR + 

Na terenie gminy funkcjonują dwa Kluby Senior +: w Małkini Górnej przy ul. Biegańskiego 3 na 

15 miejsc oraz w Prostyni na 10 miejsc. Osoby nieaktywne zawodowo w wieku 60+ od 

poniedziałku do piątku korzystały ze wszystkich  atrakcji Klubu.  

W związku z dużym zainteresowaniem ze strony Seniorów korzystaniem z oferty Klubu 

Senior+ liczba osób skierowanych do Klubu Senior+ w Małkini  

Górnej wyniosła 44 osób oraz 18 do Klubu Senior+ w Prostyni. Większa liczba osób 

skierowanych do Klubu niż liczba miejsc jest możliwa z uwagi na to, że osoby korzystają 

o różnych porach z zajęć. 

Głównym zadaniem Klubu „Senior +” jest poprawa jakości życia i spędzania  wolnego 

czasu starszych mieszkańców gminy. Seniorzy mogą korzystać ze wszystkich sprzętów do 

ćwiczeń, rehabilitacji, uczestniczyć w zajęciach sportowo-rekreacyjnych, kulinarnych, 

kulturalno-oświatowych, spotkaniach z wolontariuszami, policjantami, ciekawymi ludźmi. 

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa na lata 2014-2020 

Ośrodek Pomocy Społecznej  w Małkini Górnej od m-ca listopada 2017 roku we 

współpracy z Bankiem Żywności w Siedlcach realizuje zadanie z zakresu dystrybucji artykułów 

spożywczych do osób najbardziej potrzebujących w ramach Programu Operacyjnego Pomoc 

Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym 

realizowanego w Podprogramie 2020. Pomoc w ramach Programu kierowana jest do tych osób i 

rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie lub rodzinie odpowiednich 

produktów żywnościowych. W ramach realizacji tego zadania zostało objętych 430 osób z terenu 

naszej gminy. Ogółem w ramach podprogramu 2020 w 2021 roku wydano 22.041,52 kg 

żywności. 

Realizacja Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2021 

Gmina Małkinia Górna przystąpiła do realizacji  Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki 

Społecznej „Asystent osoby niepełnosprawnej”–edycja 2021. Program w całości jest 

finansowany z Funduszu Solidarnościowego na 2021 r. Całkowity koszt realizacji programu 

wyniósł 96 907,25 zł.  

Podpisanie umowy na realizację programu nastąpiło w m-cu maju 2021 r. i od tego miesiąca 

rozpoczęto realizację zadania. Wsparciem w ramach programu objęto 10 osób (w tym dwoje 

dzieci), będących mieszkańcami Gminy Małkinia Górna.  
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Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego 

wsparcia dla: 

a) dzieci do16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: 

konieczności stałej lub długotrwałej opieki  lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie 

ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału 

na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji 

b) osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu 

niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie 

równoważne do wyżej wymienionego. 

Uczestnicy Programu mieli możliwość skorzystania z pomocy asystenta m.in. przy: 

• wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane przez uczestnika programu miejsce (np. dom, 

praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia 

i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje 

finansowe, wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, społeczne lub sportowe), 

• zakupach z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji, 

• załatwianiu spraw urzędowych nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju 

organizacjami, 

• korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy), 

• wykonywaniu czynności dnia codziennego – w tym przez dzieci z orzeczeniem 

o niepełnosprawności – także w zaprowadzaniu i przyprowadzaniu ich do lub z placówki 

oświatowej. 

Działania podejmowane w ramach Programu mają na celu: 

• poprawę funkcjonowania w życiu społecznym, 

• ograniczanie skutków niepełnosprawności, 

• stymulację do podejmowania wszelkiego rodzaju aktywności, 

• przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz wykluczeniu 

społecznemu osób niepełnosprawnych. 

Program był realizowany do 31 grudnia 2021 r. 
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Realizacja Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021 

Gmina Małkinia Górna przystąpiła do Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki 

Społecznej, który jest finansowany w całości ze środków Funduszu Solidarnościowego i wynosi 

28.559,16 zł. 

Podpisanie umowy na realizację programu nastąpiło w m-cu maju 2021 r.  a od m-ca czerwca 

rozpoczęto realizację zadania. 

Program „Opieki wytchnieniowej” skierowany był do opiekunów dzieci posiadających aktualne 

orzeczenie o niepełnosprawności oraz opiekunów pełnoletnich osób niepełnosprawnych, 

posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne 

do wyżej wymienionego. 

Celem programu było czasowe odciążenie opiekunów osób z niepełnosprawnościami poprzez 

zapewnienie im czasu na odpoczynek i regenerację, zadbanie o własne sprawy życiowe.  

Wsparciem objęto łącznie 7 opiekunów dorosłych osób posiadających orzeczenie o znacznym 

stopniu niepełnosprawności. Każda zakwalifikowana do programu osoba, mogła otrzymać 

wsparcie wytchnieniowe, w wymiarze maksymalne 20 godzin miesięcznie.  

Wspieranie rodziny i piecza zastępcza 

Realizacja zadań w tym zakresie odbywa się w oparciu o ustawę z dnia  9 czerwca 2011 r.  o 

wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. 

W 2021 r. w Ośrodku Pomocy Społecznej zatrudniony był asystent rodziny, którego 

podstawowym zadaniem jest wspieranie rodziców w prawidłowym wypełnianiu przez nich 

funkcji opiekuńczo – wychowawczych. Ponadto asystent  wspiera rodzinę w zakresie 

rozwiazywania problemów socjalnych, psychologicznych, wychowawczych, w aktywizacji 

społecznej i zawodowej  oraz motywuje rodziców do korzystania z innych form pomocy 

i integracji. W roku 2021 asystent rodziny zatrudniony w Ośrodku Pomocy Społecznej w Małkini 

Górnej miał pod opieką łącznie 21 rodzin, w których przebywało łącznie 45 dzieci.  

W 2021 r. w pieczy zastępczej zostało umieszczonych 5 dzieci, w tym  3 w rodzinnym domu 

dziecka, 1 w spokrewnionej rodzinie zastępczej, 1 w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej. 

Realizując zadanie wynikające z art. 176 pkt 5 wyżej wymienionej ustawy, pokrywano koszty 

pobytu 10 dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej. Łączne wydatki na ten cel wyniosły   35 058,15  

zł. W 2021 r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Małkini Górnej zatrudniony został psycholog i 

od 1 lipca 2021 r. świadczona była pomoc psychologiczna dla mieszkańców gminy. Z pomocy 

korzystały osoby: doświadczające przemocy, osoby z problemem alkoholowym, osoby 

uzależnione od innych substancji psychoaktywnych, osoby współuzależnione, osoby 
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wymagające wsparcia psychicznego z powodu różnych przeżyć emocjonalnych, dzieci i młodzież 

z rodzin, w których występuje problem alkoholowy lub choroba psychiczna, dzieci i młodzież 

sprawiające trudności wychowawcze, dzieci wymagające wsparcia terapeutycznego ze względu 

na trudności rozwojowe, osoby korzystające z Klubów Senior+. Spotkania odbywały się w 

formie indywidualnej oraz grupowej. Psycholog wraz z asystentem rodziny uczestniczył w 

wizytach w miejscu zamieszkania rodzin, celem udzielania pomocy psychologicznej oraz pracy 

nad podwyższeniem kompetencji wychowawczych.  

 

16. Oświata i edukacja  

Rok 2021 podobnie jak rok 2020 przebiegał w okresie trwającej nadal pandemii, dlatego też 

nauka stacjonarna w naszych placówkach oświatowych przebiegała z przerwami i w znacznej 

mierze przebiegała zdalnie.  

 Pierwsze półrocze 2021 r. oparte było na kontynuacji nauki zdalnej w placówkach oświatowych 

ze względu na nadal trwającą epidemię w naszym kraju, nauka stacjonarna rozpoczęła się od 

września 2021 r., chociaż w naszych, niektórych placówkach oświatowych  nauczanie w tym 

okresie odbywało się hybrydowo ze względu na pojedyncze zakażenia.  

  Podobnie jak w roku ubiegłym w okresie realizacji nauczania internetowego, uczniowie z 

dysfunkcjami korzystali z nauki stacjonarnej oraz pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

zorganizowanej w szkole.  Uczniowie mieli dostęp do komputerów i pomocy dydaktycznych.   

 Przedszkole Samorządowe oraz oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych pracowały 

mimo pandemii stacjonarnie z wyłączeniem krótkiego okresu pracy zdalnej  

 od 29 marca do 28 kwietnia 2021 r..  

 Organ prowadzący placówki w ramach zapewnienia bezpieczeństwa uczniom i dzieciom dołożył 

wszelkich starań, aby warunki nauki przebiegały zgodnie z wytycznymi GIS oraz MEN. 

Wszystkie nasze placówki były zabezpieczone w płyny dezynfekcyjne oraz udzielano informacji 

i pomocy w każdej zgłoszonej przez dyrektorów sprawie.   

  W dniu 9 sierpnia 2021 r. przesłano do placówek informację w związku z wprowadzonym 

harmonogramem szczepień dzieci i młodzieży przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty oraz 

harmonogramu przeprowadzenia zajęć wychowawczych i spotkań informacyjnych z rodzicami 

w sprawie możliwości zaszczepienia uczniów powyżej 12 roku życia.  

W związku z powrotem uczniów do nauki stacjonarnej od września 2021 r. w dniu 13 sierpnia 

2021 r. opublikowano na stronie Urzędu Gminy informację dla dyrektorów, nauczycieli, 
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rodziców oraz uczniów dotyczącą zasad prawidłowej organizacji zajęć w placówkach                       

w związku z pandemią oraz organizacją dowozu uczniów do szkół z zachowaniem wskazówek i 

wytycznych MEN.  

Sieć szkół, przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w gminie Małkinia Górna 

W gminie Małkinia Górna w roku 2021 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 roku 2021 w 7 

budynkach, z wyjątkiem Przedszkola Samorządowego, którego dwa oddziały „0” za zgodą 

organu prowadzącego i dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Fryderyka Chopina realizowały 
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nauczanie w pomieszczeniach znajdujących się w budynku Szkoły Nr 2 im. Fryderyka Chopina 

w Małkini Górnej. 

Jeśli chodzi o szkoły podstawowe w roku 2021 od stycznia do końca sierpnia do szkół 

funkcjonujących na terenie naszej gminy uczęszczało w sumie 935 uczniów, a od września do 

końca grudnia 2021 r. 922 uczniów. Poniżej tabela obrazująca liczbę uczniów i oddziałów w 

szkołach na terenie gminy Małkinia Górna. 

 

Tabela. 43. Liczba uczniów i oddziałów w poszczególnych szkołach w okresie od 1 stycznia 

2021 r. do 31sierpnia 2021 r. 

Lp

. 
Nazwa szkoły 

Liczba uczniów 

ogółem 

Liczba 

oddziałów 

1.  Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Marii Curie-

Skłodowskiej w Małkini Górnej 
161 9 

2.  Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Fryderyka Chopina w 

Małkini Górnej 
433 20 

3.  Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Prostyni 148 9 

4.  Szkoła Podstawowa im. Kard. Stefana Wyszyńskiego 

w Kiełczewie 
64 8 

5.  Szkoła Podstawowa w Orle 69 8 

6.  Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w 

Glinie 
60 7 

  Ogółem w gminie 935 61 

 

Tabela. 44. Liczba uczniów i oddziałów w poszczególnych szkołach w okresie od 1 września 

2021 r. do 31 grudnia 2021 r. 

Lp

. 
Nazwa szkoły 

Liczba uczniów 

ogółem 

Liczba 

oddziałów 

1.  Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Marii Curie-

Skłodowskiej w Małkini Górnej 
157 10 

2.  Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Fryderyka Chopina w 

Małkini Górnej 
423 20 

3.  Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Prostyni 150 9 

4.  Szkoła Podstawowa im. Kard. Stefana Wyszyńskiego 

w Kiełczewie 
56 8 
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5.  Szkoła Podstawowa w Orle 70 8 

6.  Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w 

Glinie 
66 8 

Ogółem w gminie 922 63 

 

  Wychowanie przedszkolne należy do zadań własnych gminy. W 2021 roku po przeprowadzonej 

rekrutacji dzieci do oddziałów wychowania przedszkolnego został utworzony dodatkowy oddział 

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

Tabela. 45.Liczba dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym w oddziałach zorganizowanych 

przy szkołach podstawowych w od 1 stycznia 2021 r. do 31sierpnia 2021 r. 

Lp. Oddziały wychowania przedszkolnego przy: Liczba 

wychowanków 

Liczba 

oddziałów 

1.  Szkole Podstawowej Nr 1 im. Marii Curie-

Skłodowskiej w Małkini Górnej 
47 2 

2.  Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Prostyni 59 3 

3.  Szkole Podstawowej im. Kard. Stefana Wyszyńskiego 

w Kiełczewie 
7 1 

4.  Szkole Podstawowej w Orle 11 1 

5.  Szkoła Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w 

Glinie 
8 1 

Ogółem w gminie 132 8 

 

Tabela. 46. Liczba dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym w oddziałach zorganizowanych 

przy szkołach podstawowych w od 1 września 2021 do grudnia 2021 r. 

Lp. Oddziały wychowania przedszkolnego przy: Liczba 

wychowanków 

Liczba 

oddziałów 

1.  Szkole Podstawowej Nr 1 im. Marii Curie-

Skłodowskiej w Małkini Górnej 
60 3 
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2.  Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Prostyni 63 3 

3.  Szkole Podstawowej im. Kard. Stefana Wyszyńskiego 

w Kiełczewie 
11 1 

4.  Szkole Podstawowej w Orle 18 1 

5.  Szkoła Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w 

Glinie 
5 1 

Ogółem w gminie 157 9 

 

Tabela. 47. Liczba dzieci w Przedszkolu Samorządowym w Małkini Górnej w od 1 stycznia 2021 

r. do 31sierpnia 2021 r. 

Nazwa placówki Liczba 

oddziałów 

Dzieci wg urodzenia 

3 latki 4 latki 5 latki 6 latki ogółem 

Przedszkole Samorządowe 

w Małkini Górnej 

8 48 46 54 40 188 

 

Tabela. 48. Liczba dzieci w Przedszkolu Samorządowym w Małkini Górnej w od września 2021 

r. do grudnia 2021 r. 

Nazwa placówki Liczba 

oddziałów 

Dzieci wg urodzenia 

3 latki 4 latki 5 latki 6 latki ogółem 

Przedszkole Samorządowe 

w Małkini Górnej 

8 42 58 46 47 193 

 

 

Poniżej tabela przedstawiająca liczbę dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym w naszej 

gminie w latach 2019 – 2021. 

 

Tabela. 49. Liczba dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym w latach 2019 – 2021 

Lp. Rok 
Ogólna liczba dzieci 3,4,5-letnich objętych 

wychowaniem przedszkolnym 

1.  2019 215 

2.  2020 232 

3.  2021 258 

(Dane na podstawie otrzymywanych informacji Kuratorium Oświaty w Warszawie dotyczących dofinansowania 

zadań w zakresie wychowania przedszkolnego) 



112 
 

Z powyższych tabeli wynika, że z roku na rok rośnie liczba dzieci 3,4,5-letnich korzystających z 

wychowania przedszkolnego.   

 

   Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, wynikającymi z ustawy o finansowaniu zadań 

oświatowych, w roku 2021 gmina Małkinia Górna dokonała zwrotu kosztów z tytułu 

uczęszczania dzieci zamieszkałych na terenie naszej gminy do przedszkoli na terenie innej gminy 

w kwocie 169 178,20 zł.  Podobnie inne gminy dokonały zwrotu kosztów uczęszczania dzieci 

zamieszkałych na ich terenie, a uczęszczających do przedszkoli na terenie naszej gminy w kwocie 

105 561,44 zł.  

Funkcjonowanie placówek oświatowych wiąże się z zatrudnieniem wykwalifikowanej kadry 

pedagogicznej, która odpowiada za jakość nauczania naszych dzieci i młodzieży. Jesteśmy 

zadowoleni, że nasze dzieci kształci kadra wysokokwalifikowana, ale status zawodowy 

nauczycieli i ich wykształcenie mają znaczący wpływ na wielkość środków finansowych w 

budżecie oświatowym. Ponadto w każdej placówce oświatowej są zatrudnieni pracownicy 

niepedagogiczni obsługujący 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. 

  Zatrudnienie w 2021 r. pozostaje na podobnym poziomie jak w roku 2020, biorąc pod uwagę 

zatrudnienie nauczycieli, nieznacznie zmniejszyło się zatrudnienie na stanowiskach obsługi tj. o 

1,7 etatu. Przyczyną zmniejszenia zatrudnienia są w większości uzyskane uprawnienia 

pracowników związane z przejściem na emeryturę. Należy nadmienić, że w roku 2021 nie 

wystąpiły zwolnienia pracowników oraz ograniczenia etatów. 

 

Tabela. 50. Przeciętne zatrudnienie pracowników w placówkach oświatowych w latach 2020-

2021 

Grupa Suma etatów                  

w roku 2020 

Grupa Suma etatów w roku 

2021 

Nauczyciele 151,22 Nauczyciele 151,62 

Obsługa 64,70 Obsługa 63,00 

Ogółem 215,92 Ogółem 214,62 
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Tabela. 51. Poniesione w roku 2021 koszty na utrzymanie bieżące poszczególnych placówek 

oświatowych w gminie Małkinia Górna 

 

Podsumowanie: 

Wysokość subwencji oświatowej na zadania szkolne na rok 2021 wyniosła 11 269 142,00 zł. 

Wysokość dotacji celowej na dofinasowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego na 

rok 2021 wyniosła 341 272,00 zł. Razem wysokość subwencji i dotacji 11 610 414,00 zł. Wydatki 

na zadania szkolne i zadania przedszkolne wyniosły (bez wydatków na inwestycje i dowóz 

uczniów) 17 660 821,37 zł. Kwota 6 391 679,37 zł to środki własne gminy, które zostały 

poniesione. Roczny koszt utrzymania jednego dziecka w roku 2021 biorąc pod uwagę wydatki 

wyniósł 14 006,19 zł. Gmina dołożyła w 2021 roku do oświaty 36,19%. 

Informacja o remontach i inwestycjach wykonanych w placówkach oświatowych w gminie 

Małkinia Górna 

Uczniowie placówek oświatowych w nowym roku szkolnym 2021/2022 rozpoczęli naukę w 

wyremontowanych pracowniach i budynkach szkolnych. Organ prowadzący dołożył wszelkich 

starań, aby zrealizować najważniejsze zadania inwestycyjne związane z poprawą warunków 

nauki i bezpieczeństwa w jednostkach oświatowych w ramach posiadanych środków 

finansowych.  

W Szkole Podstawowej nr 1 im. Marii-Curie Skłodowskiej w Małkini Górnej wykonano remont 

centralnego ogrzewania w całym budynku szkolnym. Koszt inwestycji wyniósł 230 000,00 zł. 

Wydatki na 

płace z 

pochodnymi

Wydatki 

pozapłacowe i 

FŚS

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

1
SP nr 1 w Małkini 

Gónej
3 503 155,65 3 319 106,24 2 984 479,76 334 626,48 1 895 399,00 1 423 707,24 211,00 15 730,36

2
SP nr 2 w Małkini 

Górnej
5 867 552,32 5 609 462,16 5 043 306,95 566 155,21 4 641 435,00 968 027,16 429,67 13 055,28

3 SP w Orle 1 379 812,32 1 329 916,79 1 220 639,00 109 277,79 971 351,00 358 565,79 82,66 16 089,00

4 SP w Glinie 1 211 540,83 1 168 224,95 1 092 118,27 76 106,68 789 238,00 378 986,95 69,00 16 930,80

5 SP w Prostyni 3 023 033,03 2 869 174,21 2 624 263,26 244 910,95 1 841 709,00 1 027 465,21 208,94 13 732,05

6 SP w Kiełczewie 1 445 575,02 1 402 816,84 1 286 264,76 116 552,08 881 733,00 521 083,84 70,00 20 040,24

16 430 669,17 15 698 701,19 14 251 072,00 1 447 629,19 11 020 865,00 4 677 836,19 1 071,27 14 654,29

7
Przedszkole 

Samorządowe
2 284 888,45 1 962 120,18 1 707 789,10 254 331,08 248 277,00 1 713 843,18 189,66 10 345,46

18 715 557,62 17 660 821,37 15 958 861,10 1 701 960,27 11 269 142,00 6 391 679,37 1 260,93 14 006,19

Wydatki 

pokryte z 

subwencji 

oświatowej

Wydatki 

pokryte ze 

środków JST 
(kol. 4-kol. 7)

Średnioroczna 

liczba dzieci i 

uczniów

Średni koszt na 1 

dziecko rocznie  

pomniejszony o 

wyd. na 

żywienie, dot. 

podręcznik., 

przedszkolną, 

program 

Laboratoria 

przyszłości i 

proj. unijne                           
(kol. 4/kol. 9)

RAZEM OŚWIATA

Razem szkoły

w tym:

Lp. Placówka

Wydatki 

ogółem na 

dzień 

31.12.2021

Wydatki 

ogółem na 

31.12.2021 

pomniejszone o 

wydatki na 

żywienie, 

dotacje 

podręcznikową, 

przedszkolną, 

program 

Laboratoria 

przyszłości i 

projekty unijne                    
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Poza tym na placu szkolnym położono masę asfaltową, co wpłynęło także na poprawę estetyki 

otoczenia budynku. W placówce dokonano także remontu pomieszczeń takich jak: biblioteka, 

stołówka szkolna. Prace polegały na wymianie tynku, gipsowaniu, odgrzybianiu i malowaniu 

nawierzchni ściennych. Całkowity koszt poniesionych inwestycji to 242 000,00 zł.  
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  W Przedszkolu Samorządowym w okresie wakacyjnym dokonano także generalnego remontu 

łazienki oraz przylegających do niej pomieszczeń. Zakres prac obejmował przede wszystkim 

położenie nowej glazury i terakoty, wymianę instalacji wodno – kanalizacyjnej wraz z 

zabudową,   demontaż  i montaż okna i drzwi wejściowych do łazienki oraz pomieszczenia 

gospodarczego. Odnowiono także salę zajęć nr 12 dla dzieci wraz z łazienką oraz salę nr 6, 

wykonano również drobne naprawy w innych salach. Na placu zabaw zamontowano nowy sprzęt, 

który stał się nie tylko dla naszych dzieci źródłem radości, ale również sposobem na rozwijanie 

umiejętności i nabywania sprawności ruchowej. Koszt wykonanych zadań w Przedszkolu 

Samorządowym to kwota 31 860,00 zł.  
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W Szkole Podstawowej w im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Kiełczewie wykonano remont  

podłogi na górnym korytarzu budynku. Kwota wydatkowana na ten cel to 12 000,00 zł.  

 

   

   

      W roku 2021 w szkołach podstawowych przebiegała kontynuacja projektu unijnego 

„Eksperymentuję odkrywam, wiem”.  

 Dla przypomnienia projekt „Eksperymentuję, Odkrywam, Wiem”, którego beneficjentem jest 

Fundacja Stiwek, a Partnerem Projektu Gmina Małkinia Górna realizowany jest w ramach 

Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, którego dofinansowanie 

pochodzi ze środków Unii Europejskiej.  Celem projektu jest udoskonalanie kompetencji 

kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych takich jak kreatywność innowacyjność 

przedsiębiorczość itp. W ramach tego projektu w 2021 roku zostało zorganizowanych wiele 

wyjazdów na wycieczki edukacyjne i rekreacyjne. W każdej ze szkół uczniowie klas I-VIII 

uczestniczyli w 5 wycieczkach między innymi do Warszawy, Białegostoku, Sokołowa 

Podlaskiego, Bujenki koło Ciechanowca. Ze względu na nadal trwającą pandemię przez wzgląd 

na zachowanie zasad bezpieczeństwa reżimu sanitarnego w wyjazdach brało udział po 30 

uczniów. Uczniowie dzięki wyjazdom zwiedzili Muzeum Narodowe, Pałac Branickich, brali 
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udział w ciekawych lekcjach na żywo w Planetarium Centrum Nauki Kopernika oraz miło 

spędzali czas w strefie zabaw. 

  W ramach aktualizacji diagnozy potrzeb dokonano zmian w projekcie dotyczących realizacji 

zadań i do szkół w roku 2021 został zakupiony sprzęt TIK na kwotę 74 456,00 zł.  

   Poniżej tabela o rodzaju zakupionego sprzętu informatycznego oraz ich wartościach cenowych  

 

Tabela. 52. Sprzęt informatyczny zakupiony w 2021 r. 

SZKOŁA: SPRZĘT TIK ILOŚĆ WARTOŚĆ 

Szkoła Podstawowa im. Kardynała 

Stefana Wyszyńskiego w 

Kiełczewie 

Komputer przenośny 8 25 840,00 

Aparat cyfrowy 1     950,00 

Wizualizer Videoskop 1  2 750,00 

Drukarka 3D 1  3 500,00 

Razem 33 040,00 

Szkoła Podstawowa im. Jana 

Pawła II w Prostyni 

Monitor interaktywny 4 32 320,00 

Tablet 12 9 096,00 

Razem: 41 416,00 

OGÓŁEM 74 456,00 

   

  W ramach realizacji dodatkowych zajęć wyrównawczych z projektu „Eksperymentuję 

odkrywam, wiem” nauczycielom prowadzącym wypłacone dodatkowe wynagrodzenie za 

przeprowadzone zajęcia z uczniami. Ogólna kwota to 20 569,84 złote. 

 

Tabela. 53. Zajęcia wyrównawcze – koszty projektu 

SZKOŁA: 
WYPŁATY ZA PRZEPRACOWANE 

GODZINY - UMOWY ZLECENIE 

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Marii Curie-

Skłodowskiej w Małkini Górnej 
5470,93 

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Fryderyka 

Chopina w Małkini Górnej 
9351,53 

Szkoła Podstawowa w Orle 5747,38 

RAZEM 20 569,84 
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Tabela. 54. Wyniki egzaminów ósmoklasisty 

 

 W roku 2021 został złożony wniosek w ramach rządowego programu „Laboratoria Przyszłości” 

na zakup innowacyjnych pomocy dydaktycznych. W naszej gminie wszystkie szkoły 

podstawowe złożyły wnioski i organ prowadzący otrzymał wsparcie finansowe w ogólnej kwocie 

339 900,00 złotych, Każda szkoła zakupiła w ramach tego programu nowoczesny sprzęt 

informatyczny taki jak drukarki 3D z akcesoriami, mikrokontrolery, sprzęt do nagrań stacje 

lutownicze, sprzęt do kuchni itp. Ten nowoczesny sprzęt będzie wykorzystany podczas 

Egzamin ósmoklasisty Średnie wyniki ze szkół z terenu gminy Małkinia Górna 

Nazwa szkoły i 

adres 

2020 2021 

Język 

polski 

Matem

atyka 

Język 

angielski 

Język 

rosyjski 

Język 

polski 

Matem

atyka 

Język 

angielski 

Język 

rosyjski 

Średni 

wynik 

%  

Średni 

wynik  

% 

Średni 

wynik 

% 

Średni 

wynik  

% 

Średni 

wynik  

% 

Średni 

wynik 

%  

Średni 

wynik  

% 

Średni 

wynik  

% 

Szkoła Podstawowa 

Nr 1 im. Marii 

Curie-Skłodowskiej                 

w Małkini Górnej 

45 33 40 - 49 36 51 - 

Szkoła Podstawowa 

Nr 2 im. Fryderyka 

Chopina                       

w Małkini Górnej 

62 39 49 22 59 44 71 93 

Szkoła Podstawowa 

im. Jana Pawła II              

w Prostyni 

64 41 41 - 63 44 70 - 

Szkoła Podstawowa 

im. Kard. Stefana 

Wyszyńskiego               

w Kiełczewie 

53 30 25 - 41 34 43 - 

Szkoła Podstawowa                

w Orle 

55 34 39 - 34 23 36 - 

Szkoła Podstawowa 

im. ks. Jana 

Twardowskiego  w 

Glinie 

57 58 46 - - - - - 
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prowadzenia zajęć z zakresu doradztwa zawodowego, wzmocnieni i uatrakcyjnieni 

dotychczasowy proces zdobywania wiedzy i praktycznych umiejętności przez 

uczniów. Ponadto pozwoli uczniom rozwijać swoje zainteresowania nie tylko na lekcjach 

techniki i w ramach innych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, lecz także w ramach zajęć 

pozalekcyjnych. 

Wyniki z egzaminów ośmioklasisty 

W roku szkolnym 2020/2021 do egzaminów w naszej gminie przystąpiło 102 uczniów, 101 

uczniów pisało arkusz standardowy. Do egzaminów nie przystąpiła Szkoła Podstawowa im. ks. 

Jana Twardowskiego w Glinie z uwagi na brak w tym roku szkolnym oddziału klasy ósmej. 

Główną funkcją zewnętrznego oceniania jest diagnozowanie osiągnięć ucznia po zakończeniu 

każdego etapu edukacyjnego. 

Wyniki egzaminu ósmoklasisty w 2020 i 2021 roku 

Wykres 6. 
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Górnej
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Szczegółowe wyniki z egzaminów ośmioklasisty w roku 

szkolnym 2020/2021

j. polski matematyka j. angielski j. rosyjski
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Tabela. 55. Średnie wyniki z egzaminów w gminie, powiecie i województwie mazowieckim 

 

Średnie wyniki uczniów klas VIII szkół podstawowych z egzaminu w 2021 roku w gminie,                  

w powiecie ostrowskim i woj. mazowieckim 

przedmiot Język polski Matematyka Język angielski Język rosyjski 

gmina 

Małkinia Górna 
53% 39% 60% 93% 

powiat ostrowski 56% 41% 57% - 

województwo 

mazowiecki 
64% 52% 71% 54% 

 

  Biorąc pod uwagę średnie wyniki z egzaminów naszych uczniów w roku szkolnym 2020/2021 

i porównując je ze średnimi wynikami w naszym województwie i powiecie, można stwierdzić, 

że uczniowie powiatu otrzymali niewiele wyższe wyniki z języka polskiego i matematyki, 

natomiast z języka angielskiego nasi uczniowie uzyskali wyższy wynik o 3%. Wynik uzyskany 

z języka rosyjskiego jest mało miarodajny, ponieważ tylko jeden uczeń wybrał ten przedmiot na 

egzamin.  Natomiast wyniki w województwie mazowieckim były już zdecydowanie wyższe w 

porównaniu z wynikami naszych uczniów. 

 

 

Dowóz uczniów 

   W roku 2021 gmina Małkinia Górna realizowała zadanie dotyczące dowozu uczniów do szkół. 

Utrzymanie dowozu własnego (autobus gminny) wyniosło 216 893,98 zł. Dowóz zlecony – 

wykupienie biletów miesięcznych dla uczniów, transport uczniów na zawody sportowe, 

zastępstwo związane z chorobą kierowcy wyniósł 175 543,59 zł, a dowóz uczniów 

niepełnosprawnych 94 716,80 zł. Razem dowóz uczniów do szkół w roku 2021 to koszt 

487 1543037 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 
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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 w  Małkini Górnej. 

1. Liczba osób zatrudnionych w żłobku według stanowisk pracy: 

- 4 opiekunki posiadających odpowiednie wykształcenie, 

- 1 pomoc kuchenna i dyrektor. 

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 2 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. Stawka za 

wyżywienie w roku 2021 wynosiła 6 zł Żłobek prowadzi działalność w formie jednostki 

budżetowej Gminy Małkinia Górna. Żłobek jest jednostką organizacyjną utworzoną przez gminę. 

Gospodarka finansowa Żłobka prowadzona jest na zasadach określonych w ustawie o finansach 

publicznych w formie jednostki budżetowej. 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 – 27 8713,03 zł 

- Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 863,01 zł 

- zakup materiałów i wyposażenia –19 252,77 zł 

-zakup środków żywności – 12 649,27 zł 

- zakup energii –3 204,11 zł 

- zakup usług remontowych – 369,00 zł 

- zakup usług zdrowotnych – 60,00 zł 

- zakup usług pozostałych – 7 335,56 zł 

- opłaty za czynsz – 7 380,00 zł 
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- Ubezpieczenie budynku – 434, 00 zł 

- Odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 9 301,56 zł 

- Szkolenie pracowników –695,00 zł 

 Razem ( bez wynagrodzenia) – 61 544,28 zł 

Wszystkie wydatki w 2021 r  -340 257,31  zł. 

Wykres 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Żłobek Gminny otrzymał dotację z programu Maluch +  na podstawie umowy M2/5/7/2021  w 

wysokości : 16 320,00 zł 

Dotacja w sprawie przekazania dofinansowania z przeznaczeniem na realizację zadań własnych 

z zakresu organizacji opieki nad dziećmi w wielu do lat 3 na podstawie umowy z Wojewodą 

Mazowieckim BRI-II.002.3.3.2021 – 18 360,00 zł 

17. Działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Małkini Górnej 

W 2021 roku w Gminie Małkinia Górna funkcjonowała Gminna Biblioteka Publiczna  w Małkini 

Górnej i Filia Biblioteczna w Prostyni. Głównym zadaniem placówek bibliotecznych 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, ani nie zamykano dotychczas 

działających. Jedynie  od dn. 26. 11.2021 r. Filia Biblioteczna w Prostyni  czasowo została 

przeniesiona do innego pomieszczenia znajdującego się również w Ochotniczej Straży Pożarnej 

Struktura wydatków ponoszonych wydatków przez 

jednostkę 

Składki na ubezpieczenie 
społeczne i składki na fundusz 
pracy wynagrodzenie roczne –
zł

- Wydatki osobowe 
niezaliczane do wynagrodzeń 
–zł

- zakup materiałów i 
wyposażenia –zł
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w Prostyni. Do potrzeb osób z niepełnosprawnością dostosowany jest jedynie lokal biblioteki 

gminnej, znajdujący się przy ulicy Biegańskiego 3. Do wejścia głównego biblioteki znajduje się 

podjazd dla wózków inwalidzkich . W porównaniu z rokiem poprzednim sieć bibliotek 

publicznych na terenie Gminy Małkinia Górna nie uległa zmianie.  

 W 2021 roku Gminna Biblioteka Publiczna otrzymała dotację z budżetu Gminy Małkinia 

Górna w wysokości 426 109,24 zł, która w całości została wykorzystana na działalność 

podstawową. Wydatki poniesione w 2021 roku przedstawia poniższa tabela: 

Tabela. 56. Wydatki Gminnej Biblioteki Publicznej w 2021 roku 

Lp. Wyszczególnienie 

Wydatki GBP za 2021r. 

finansowane 

dotacją z 

Gminy 

Małkinia 

Górna 

finansowane 

środkami 

własnymi 

finansowane 

dotacją z 

Biblioteki 

Narodowej 

Ogółem 

1. 
Zakup materiałów i 

energii 
54 400,03 0,00 10 769,00 65 169,03  

2. Usługi obce 8 615,16 0,00 0,00 8 615,16  

3. Podatki i opłaty 947,45 0,00 0,00 947,45  

4. Wynagrodzenia 301 035,44 4,00 0,00 301 039,44   

5. 

Ubezpieczenia 

społeczne i inne 

świadczenia 

60 676,16 0,00 0,00 60 676,16  

6. Pozostałe wydatki 435,00 0,00 0,00 435,00 

RAZEM: 426 109,24 4,00 10 769,00 436 882,24 

  

W latach poprzednich na prowadzenie bibliotek i upowszechnianie czytelnictwa dotacja    z 

budżetu gminy wynosiła : 

w 2020 r. - 391.562,68 zł,  

w 2019 r.-  410. 496,00 zł. 

W 2021 r. w bibliotekach ogółem zatrudnionych było 4 pracowników merytorycznych (etat),     1 

pracownik obsługi (3/4 etatu) i księgowa (1/8 etatu). Do końca roku  nie zmieniła się struktura 

zatrudnienia.  



125 
 

Stan księgozbioru na dzień  1 stycznia 2021 roku wynosił 52765  wol., zaś na dzień 31grudnia 

2021 roku –  48193 wol. na kwotę 699 675,57 zł.  

Liczba woluminów na 1000 mieszkańców gminy kształtowała  się na poziomie 4193 wol.  

W porównaniu z rokiem poprzednim wskaźnik uległ zmniejszeniu o 3299 wol. Na dzień 1 

stycznia 2022 roku, w przeliczeniu na 1 mieszkańca gminy, łączna liczba woluminów wynosiła 

4,52, natomiast na dzień 31 grudnia 2021 r. – 4,19. 

W 2022 roku księgozbiór biblioteki uzupełniony został poprzez zakupy zbiorów, na które 

wydatkowano ogółem 30.769,00 zł i zakupiono 1.308 wol. nowości wydawniczych ; z tego 

20.000,00 zł stanowiły środki samorządowe, natomiast 10.769,00 zł – dotacja, którą otrzymano 

z MKiDN w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa2.0 na lata 2021-2025 

Priorytet 2. Poprawa oferty bibliotek publicznych. Kierunek interwencji 1.1. zakup i zdalny 

dostęp do nowości wydawniczych. W porównaniu z rokiem poprzednim zmniejszone zostały     

wpływy zbiorów bibliotecznych  o 366 wol. i wydatkowano mniej o 7.693,86 zł.   

Wskaźnik zakupu książek na 1000 mieszkańców gminy wynosił : 

    - w 2021 r. -  113,8 

   -  w 2020 r.  - 143,2 

W ogólnej strukturze wpływów literatura piękna dla dorosłych stanowiła 72% ogółu wpływów, 

literatura piękna dla dzieci i młodzieży -18%, natomiast literatura z innych działów -  10 %. 

Wykres 8.  

 

Kierując się środowiskowymi potrzebami czytelników i zaopatrując ich w poszukiwane nowości 

wydawnicze zwiększone zostały wpływy literatury pięknej dla dorosłych o 4% i literatury z 

innych działów o 1% , natomiast zmniejszone zostały  wpływy literatury pięknej dla dzieci i 

młodzieży o 5% . 

Zbiory biblioteczne wzbogacono m.in. o kolorowe i ciekawe bajki ze znanymi bohaterami, 

książki aktywizujące i poszukiwane serie wydawnicze dla najmłodszych oraz powieści 

przygodowe, detektywistyczne, fantastyczne i należące do poszukiwanych serii wydawniczych 

Struktura wpływów w 2021 r.

 literatura piękna dla dorosłych
72%

literatura z innych działów - 10%

literatura piękna dla dzieci i
młodzieży - 18%
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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 mieli też do dyspozycji 5 tyt. czasopism, których wypożyczono 12 i 86 

jednostek inwentarzowych zbiorów audiowizualnych oraz elektronicznych. W 2021 roku nie 

uzupełniano i nie odnotowano wypożyczeń i udostępnień na miejscu zbiorów specjalnych wśród 

korzystających z biblioteki.   

 W 2021 roku biblioteka gminna i filialna obsługiwała 885 zarejestrowanych czytelników, co 

stanowi 7,44% mieszkańców gminy. W ogólnej strukturze wiekowej dominował czytelnik w VI 

grupie wiekowej (od lat 25 do 44), który stanowił 19 % zarejestrowanych czytelników. Najmniej 

zarejestrowano najmłodszych czytelników w wieku do 5 lat (I grupa wiekowa). Stanowili oni 

1,3% czytelników. Wg zajęcia najwięcej korzystających było uczniów – 33%. 

Najmniej z bibliotek korzystało dzieci w wieku przedszkolnym – 3% i rolników - 1%.   

Zarejestrowani czytelnicy wypożyczyli na zewnątrz i na miejscu ogółem 20.998 wol. książek.  W 

porównaniu z rokiem poprzednim nastąpił wzrost wypożyczonych zbiorów o 812 wol. Na 

zewnątrz wypożyczono 20.856 wol. Z tego literatura piękna dla dorosłych stanowiła 76% ogółu 

wypożyczeń, literatura piękna dla dzieci i młodzieży -17%, natomiast literatura z innych działów 

– 7%. 

Wykres 9. 

 

Na miejscu w bibliotece udostępniono 761 wol. literatury pięknej dla dzieci i młodzieży oraz   z 

innych działów. W ogólnej strukturze udostępnień literatura z innych działów stanowiła 76% 

udostępnień, literatura dla dzieci i młodzieży- 22%, natomiast literatura z innych działów 2%. 

 

 

Wypożyczenia zbiorów na zewnątrz

literatura piekna dla dorosłych - 76%

literatura piękna dla dzieci i młodzieży - 17%

literatura z innych działów - 7%
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Wykres 10 

 

W 2021 r. w  wypożyczalni i czytelni zarejestrowano ogółem 7.287 odwiedzin czytelników. 

Wypożyczenia na 1 czytelnika wynosiły 24,56 wol., natomiast liczba wypożyczonych książek na 

1000 mieszkańców – 1827 wol. W porównaniu z rokiem poprzednim liczba czytelników na 1000 

mieszkańców zwiększyła  się o 97 i  zwiększone zostały wypożyczenia na 1czytelnika   o 4,21 

wol. 

 W 2021 roku w bibliotece - oprócz wypożyczania zbiorów na zewnątrz i udostępniania 

prezencyjnego oraz na platformie książek elektronicznych - prowadzona była usługa „Książka na 

telefon”. Czytelnicy, którzy mieli kłopoty ze zdrowiem, osoby starsze i niepełnosprawne mieli 

możliwość zamówienia książek z dostawą do domu przez upoważnione osoby.  

W 2021 r. w bibliotece uruchomiono dla czytelników dostęp do Cyfrowej Wypożyczalni 

publikacji Naukowych „Academika”, która prowadzona jest przez Bibliotekę Narodową .  Dzięki 

niej czytelnicy mieli możliwość uzyskania bezpłatnego dostępu do książek i czasopism 

naukowych w wersji elektronicznej. 

Ponadto użytkownicy biblioteki gminnej i filialnej mogli korzystać z e-booków na platformie 

Legimi,, która oferowała bezpłatnie dostęp  do ponad 50 tysięcy książek w wersji elektronicznej, 

w ramach przystąpienia biblioteki do Konsorcjum Bibliotek Publicznych Województwa 

Mazowieckiego.  

W 2021 r. na terenie biblioteki gminnej i filialnej czytelnicy mieli  możliwość korzystania z 

bezpłatnego dostępu do  szerokopasmowego internetu oraz bezprzewodowego internetu. W 

bibliotece gminnej oferowano 6 komputerów, natomiast w bibliotece filialnej – 3 komputery. W 

ciągu roku  nie zarejestrowano osób chętnych   do korzystania z internetu . 

W ramach działalności informacyjnej i bibliograficznej prowadzonej przez bibliotekę 

użytkownikom udzielono 193 informacji tematycznych oraz bibliograficznych. Liczba informacji 

Udostępnianie zbiorów na miejscu

literatura z innych działów - 80%

literatura piękna dla dzieci i młodzieży - 20%
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– w porównaniu z 2020 r. – zmniejszyła się o 447.  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 

i filialnej 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 rozpoczęto  komputerowe wypożyczanie zbiorów bibliotecznych  

W 2021 r.  - w drugim roku pandemii- działalność kulturalna i oświatowa  promująca 

czytelnictwo była ograniczona i w związku z tym nie można było zrealizować prowadzonych w 

latach wcześniejszych spotkań i cyklicznych zajęć bibliotecznych. W ciągu roku zorganizowano 

ogółem 163 formy pracy kulturalno-oświatowej; w tym przeprowadzono 36 imprez czytelniczych 

z udziałem 470 osób i wykonano 127 wystawek tematycznych. Na wydarzenia biblioteczne 

wydatkowano 206,61 zł. Przeprowadzono następujące imprezy:  

1) spotkanie biblioteczne – zorganizowane z okazji Narodowego Czytania, w którym    

uczestniczyło 63 osoby,           

                                                        

 

         

                                                           Narodowe Czytanie    

Wydarzenie publikowane było na stronie internetowej Gminy Małkinia Górna.                                                                                      

http://www.malkiniagorna.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&menu=87&dzialy=87&artykul=3124&akcja=arty

kul      

http://www.malkiniagorna.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&menu=87&dzialy=87&artykul=3124&akcja=artykul
http://www.malkiniagorna.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&menu=87&dzialy=87&artykul=3124&akcja=artykul
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2) spotkania głośnego czytania – czytanie książek lub wybranych fragmentów literackich.  

Ogółem odbyło się 11 spotkań z udziałem 186 osób,   

    

                                                      Głośne czytanie 

3) dyskusje nad książką – przeprowadzone były najczęściej po spotkaniach głośnego czytania. 

Ogółem przeprowadzono 3 dyskusje nad książką lub fragmentem literackim z udziałem 32 osób, 

       

    Dyskusja nad książką 

4) spotkanie z pokazem -  przeprowadzona przez ratowników medycznych w Małkini Górnej    w 

ramach programu profilaktycznego pt. „Bezpieczne wakacje”, 
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                                 Spotkanie z pokazem                                              

5) warsztaty techniczne, plastyczne oraz gry i zabawy literackie, planszowe, ruchowe i zajęcia 

plastyczne - prowadzone w czasie zajęć bibliotecznych w czasie wakacji. Przeprowadzono ich 20 

z udziałem 144 osób,                                                                                                                                                                                                              

                                   

                                                     Zajęcia biblioteczne                                                                                                                                                     

6) konkurs literacki , który przeprowadzony został okazjonalnie ze znajomości czytanego tekstu 

podczas Narodowego Czytania z udziałem 45 osób,   

7) wystawki, wystawy - wykonane zostały z okazji  rocznic literackich, historycznych, stałych 

obchodów i świąt oraz ważnych wydarzeń w ogólnej liczbie 127. 
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Biblioteka promując czytelnictwo brała udział w ogólnopolskich akcjach czytelniczych  -  Cała 

Polska czyta dzieciom, czytając wybrane książki lub fragmenty literackie w bibliotece, 

przedszkolu i Klubie Senior+ w Małkini Górnej i Prostyni , a także  XVIII Ogólnopolskim 

Tygodniu Bibliotek ( 8-15 V) oraz  Narodowym Czytaniu (4.IX) z udziałem mieszkańców Gminy 

Małkinia Górna.   

W 2021 r. biblioteka gminna po raz drugi brała udział w projekcie „Mała książka – wielki 

człowiek”, który skierowany był do dzieci najmłodszych z roczników 2015-2018. W ramach 

projektu dzieci otrzymały bezpłatnie wyprawki książkowe i dyplomy.                                                                                                  

W 2021 r. w związku ze znaczącym wzrostem  zachorowań na COVID 19 decyzją administracji 

rządowej i rekomendacji Biblioteki  Narodowej, biblioteka gminna i filialna była zamknięta dla 

czytelników od 15 marca do 28 marca. Wypożyczanie zbiorów odbywało się na zamówienie.  

Czytelnicy na wybrane pozycje składali zamówienie przez katalog on-line, telefonicznie lub e-

mailowo i zgłaszali się po odbiór książek o konkretnej godzinie uzgodnionej z bibliotekarzem. 

Zwroty książek oraz wypożyczeń odbywały się na zewnątrz budynku z zachowaniem reżimu 

sanitarnego. Wznowienie bezpośredniej obsługi czytelników nastąpiło od 15 maja z wolnym 

dostępem do półek przy ograniczonej liczbie korzystających. Przez okres zamknięcia bibliotek  

wydawane były czytelnikom kody do korzystania z e-booków. Mimo niedogodności, czasowego 

zamknięcia bibliotek i obostrzeń czyniono starania, aby dotrzeć z książką do czytelnika i 

promować czytelnictwo. Efektem był wzrost liczby wypożyczonych książek zarówno ogółem, 

jak i przypadających na 1000 mieszkańców i wypożyczeń na 1 czytelnika,  przy niewielkim 

spadku  zarejestrowanych czytelników.                         
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18. Działalność Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu  

W gminie Małkinia Górna w 2021 r. funkcjonował Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Małkini 

Górnej. Budynek w którym mieści się ośrodek kultury dostosowany jest do potrzeb osób 

z niepełnosprawnościami (podjazd dla niepełnosprawnych, w 2020 roku została poszerzona 

stolarka drzwiowa oraz przeprowadzony został remont łazienki z dostosowaniem jej do osób 

z niepełnosprawnościami). 

W 2021 r. zorganizowano następujące wydarzenia – załącznik nr 1., w tym następujące 

wydarzenia:  

1. Wystawy – 5 

2. Konkursy – 4 

3. Imprezy i wycieczki turystyczne i sportowo-rekreacyjne – 7 

4. Pokazy teatralne – 4 

5. Warsztaty – 2 

6. Akcje ekologiczne – 4 

7. Pikniki rodzinne – 6 

8. Akcje/pikniki charytatywne – 3 

9. Albumy – 1 

10. Festiwale – 2 

11. Turniej szachowy – 1 

12. Patriotyczne - 3 

 

We wskazanych wydarzeniach wzięło udział od 15 do 150 mieszkanek i mieszkańców gminy w 

jednym wydarzeniu.  

Przy gminnych jednostkach kultury funkcjonują następujące grupy artystyczne oraz koła 

zainteresowań: 

1. Grupa taneczna dance mix (3-5 lat) 

2. Grupa taneczna dance mix (6-10 lat) 

3. Grupa teatralna młodsza (8-10 lat) 

4. Grupa teatralna starsza (11-16 lat) 

5. Zespół ludowy Małkinianka 

6. Chór Cantilena 

7. Koło plastyczne 

8. Koło instrumentalne 
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9. Koło szachowe 

10. LEGO Robotyka 

11.  Koło ornitologiczne 

Powyższe grupy i koła zainteresowań zrzeszają ok. 200 mieszkanek i mieszkańców. W ich 

ramach zorganizowano cykliczne zajęcia plastyczne, instrumentalne, szachowe, programowanie-

lego robotyka, ornitologiczne, teatralne, taneczne. Dodatkowo wystawiono pierwszą w historii 

Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu etiudę teatralną przez dzieci z koła teatralnego. W roku 2021 

Gminny Ośrodek Kultury dostał się również do Mazowieckiej Szkoły Opowiadaczy 

organizowanej przez Mazowiecki Instytut Kultury w ramach którego zorganizowany został 

spacer przyrodniczo-artystyczny z mieszkańcami gminy Małkinia Górna. 

 

Sport i rekreacja w gminie Małkinia Górna w ostatnich trzech latach 2019-2021: 

1. MKS Małkinia– występują 4 grupy piłkarzy: junior, senior, orlik, młodzik. Co roku MKS 

Małkinia zrzesza ok 90-100 osób w wieku od 8 lat do osób dorosłych (30-40 lat). 

2. Nordic Walking – koło sportowe, spotykające się cyklicznie raz w tygodniu, zrzeszające 

ok 10 osób dorosłych (50+). 

3. MKB Team – klub biegacza, który zrzesza ok 20-30 osób w wieku od 8 lat do osób 

dorosłych (50+). 

W roku 2021 nie organizowano imprez masowych ze względu na panującą pandemię COVID 

19. Działania Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Małkini Górnej były utrudnione ze względu 

na obowiązujące obostrzenia. Skupialiśmy się wtedy na działalności online, wystawach, 

albumach tworzonych razem z mieszkańcami, konkursach, akcjach ekologicznych oraz 

spotkaniach i wydarzeniach na świeżym powietrzu.  

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 oraz ciągle panującej pandemii COVID – 19, w 2021 roku 

GOKiS w Małkini Górnej zorganizował następujące wydarzenia. 

Ferie po Królewsku online, w siedmiu Rezydencjach Królewskich 

Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu wraz z siedmioma Rezydencjami 

Królewskimi: Zamkiem Królewskim w Warszawie, Zamkiem Królewskim na Wawelu, Muzeum 

Łazienki Królewskie w Warszawie, Muzeum Zamkowym w Malborku, Muzeum Okręgowym w 
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Zamku Królewskim w Sandomierzu, Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka i Muzeum 

Narodowym w Lublinie zapraszają na wirtualne spotkania w sieci dla dzieci i młodzieży. 

Codziennie, przez 14 dni, od 4 do 17 stycznia 2021 na stronach internetowych i kanałach mediów 

społecznościowych: Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, publikowane były aktywności dla 

dzieci i młodzieży w różnym wieku, od przedszkola do szkół średnich.  

 

21-22 stycznia – życzenia dla Babci i Dziadka 

21 stycznia 2021 r. 

obchodziliśmy dzień 

babci, a dzień 

później, 22 stycznia 

dzień dziadka. To 

świetna okazja, żeby 

za naszym 

pośrednictwem 

złożyć im życzenia. 

Wystarczyło, wysłać 

do nas kartkę - 

laurkę a my 

opublikujemy ją na naszym fanpage. 

29-31 stycznia - Zimowe Ptakoliczenie 

to cykliczna akcją, której celem jest 

zbieranie danych na temat gatunków i 

liczebności ptaków obecnych w 

najbliższym otoczeniu człowieka – w 

ogrodach, parkach i przy karmnikach. 

Obserwacje i licznie ptaków 

przeprowadza się w wybranym miejscu 

(np. przy karmniku) lub na wybranej 

trasie (np. w park, ogródkach 

działkowych itp.). Dostarczane do OTOP wyniki corocznych obserwacji pozwalają tworzyć 

zestawienia gatunków najliczniej spotykanych zimą w pobliżu ludzkich siedzib oraz 

rejestrowanie ważnych zjawisk zachodzących w ptasim świecie 
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Ze względu na obostrzenia wynikające z pandemii w roku 2021 OTOP zmieniło formułę akcji na 

Zimowe Ptakoliczenie z Dystansu. W nowej formule uczestnikiem Ptakoliczenia mogł zostać 

każdy bez wychodzenia z domu. 

31 stycznia – 29. Finał WOŚP 

31 stycznia o godz. 8.00 18 wolontariuszek i 9 wolontariuszy rozpoczęło zbiórkę uliczną. Z 

zachowaniem zasad ostrożności młodzież kwestowała pod sklepami i na ulicach. Mieszkańcy 

Małkini wspierali WOŚP jak mogli. Do puszek wpadały garście monet i banknoty o różnych 

nominałach. Nie odnotowano żadnych incydentów. Od godz. 16.30 rozpoczęto przeliczanie 

zawartości puszek. Kilka minut po godz. 18 pojawił się w sztabie ostatni darczyńca zamykając 

zbiórkę kwotą 50 zł. 

Większość imprez tradycyjnie towarzyszących zbiórce została odwołana lub realizowana 

wirtualnie. Nie było akcji krwiodawstwa, 

pokazów sprzętu, koncertu i Światełka do nieba. 

Bieg „Policz się z cukrzycą” odbył się 

wirtualnie. Gadżety i dary od sponsorów 

licytowano internetowo. Osobiście można było 

nabyć przygotowane przez GOKiS pączki dla 

WOŚP. Ze słodkiej oferty skorzystało 

kilkadziesiąt osób. 

Kwoty zebrane przez wolontariuszy były bardzo 

różne – najniższa to 67,95 zł, najwyższa – 1 

604,27 zł. Łącznie z wpłatą Przedszkola 

Samorządowego (592, 82 zł) do puszek 

wolontariuszy i puszek stacjonarnych trafiło 13 

672,20 zł.  

Podsumowując  29. 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. 

Małkiński sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy podsumował wyniki zbiórki 3.02.21r. 

po zakończeniu licytacji internetowych i zbiórki do e-Skarbonki okazało się, że sztab #5437 w 

małkińskim GOKiS zebrał 20.472,54 zł.  

14 lutego – Walentynki 
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14 lutego obchodziliśmy Święto Zakochanych. 

"Walentynki" są jednym z najpopularniejszych 

wydarzeń w roku obchodzonych niemalże na całym 

świecie. W Polsce obchodzone od lat 90. XX wieku. 

Z tej też okazji pracownicy GOKiS w Małkini Górnej 

przygotowali własnoręcznie fotobudkę, w której 

zakochani i nie tylko mogli zrobić sobie zdjęcie w 

okolicznościowej aranżacji. 

20 lutego – Akcja Krwiodawstwa 

Była to pierwsza i zarazem ostatnia akcja. Z powodu 

niewielkiego zainteresowania RCKiK zrezygnowało 

z akcji w Małkini Górnej. 

 

1 marca -  Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych 

Dla upamiętnienia tego Święta Wójt Gminy Małkinia Górna i Dyrektor Gminnego Ośrodka 

Kultury i Sportu w Małkini Górnej zorganizowali Wystawę "Żołnierze Wyklęci. Podziemie 

Niepodległościowe 1944–1963". Wystawa czynna była w dniach 1 - 5 marca w godz. 8:00-16:00 

oraz w sobotę 6 marca w godz. 10:00-14:00 w budynku GOKiS. 

 

8 marca – Dzień Kobiet 

Z okazji Dnia Kobiet, Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Małkini Górnej przygotował Album 

Małkinianek "Wszystkie 

jesteśmy wyjątkowe". Do 

jego powstania przyczyniło 

się 39 Pań, którym serdecznie 

dziękujemy. Wszystkie 

Uczestniczki dostały w 

prezencie pamiątkowy 

Album ze zdjęciami z sesji 

fotograficznej. 
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20 marca - Cztery Pory Roku Rzeki Bug 

Z okazji święta wiosny zaprosiliśmy mieszkańców powiatu ostrowskiego do udziału we 

wspólnym projekcie. Jako mieszkańcy gminy Małkinia Górna i powiatu ostrowskiego mamy 

szczęście podziwiać piękne przyrodnicze krajobrazy, w tym rzekę Bug. Dzieki zdjęciom 

przesłanym przez Uczestników stworzyliśmy wystawę i album internetowy pn. "Cztery pory roku 

rzeki Bug". Wystawę można było oglądać przed GOKiS w dniach 7-11 czerwca. 

 

 

30 marca - Noc Sów 

 

Koło Ornitologiczne 

działające przy 

Gminnym Ośrodku 

Kultury i Sportu w 

Małkini Górnej 

ogłosiło konkurs dla 

mieszkańców powiatu ostrowskiego pt "Sowy 2021 - duże, małe, kolorowe".  

Ponadto zaproponowaliśmy wszystkim chętnym utworzenie mapy sowich nasłuchów, do której 

każdy mógł dodać miejsce gdzie słyszał lub widział sowę. 
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5 kwietnia - Konkurs Pisanka Wielkanocna  

Na konkurs wpłynęło 21 prac, przedstawiających pisankę wielkanocną wykonaną różnymi 

technikami plastycznymi. 

Konkurs skierowany był do 

uczniów szkół podstawowych, 

podzielonych na trzy kategorie: 

klasy I-II, III-IV, V-VI. 

Nagrody otrzymują: 

kat I: Jakub Garbarczyk - SP 

Glina, Julia Lejmanowicz - SP 

Kiełczew, Kamil Czarnecki - SP 

Kiełczew. 

kat. II: Amelia Samsel - SP Glina, Zuzanna Biegaj - SP Glina, Dawid Rozpara - SP Kiełczew. 

kat. III: Patrycja Zawistowska - SP Glina, Kamil Kalupa - SP Orło, Mateusz Łupiński - SP Glina. 

Pozostali Uczestnicy otrzymali wyróżnienia.  

 

10 kwietnia - Operacja Czysta Rzeka  

 

Operacja Czysta Rzeka zakończyła się sukcesem !!! Zebraliśmy mnóstwo śmieci w Małkini i w 

Kiełczewie. Smutno się robi, że 

tylu ludzi bezmyślnie niszczy 

naszą piękną przyrodę. 

Dziękujemy wszystkim 

wolontariuszom (tym 

zarejestrowanym i nie) ze 

poświęcili swój czas, swoje 

samochody i swoją pracę na 

zrobienie dobrego uczynku. 

Dziękujemy również ZGKiM 

Małkinia za pomoc. 
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13 kwietnia - Eliminacje gminne 

"Warszawska Syrenka"  

Z powodu pandemii COViD 

eliminacje odbyły się w reżimie 

sanitarnym. Przystąpiło do nich 

16 uczestników w trzech 

kategoriach. Laureaci 3 

pierwszych miejsc z każdej kat. 

reprezentowali naszą gminę na 

szczeblu powiatowym. 

24 kwietnia - Przywróć naszą Ziemię - sprzątanie lasu  

Podczas podsumowania Akcji "Operacja Czysta Rzeka" podjęliśmy wspólną decyzję o 

przeprowadzeniu kolejnej akcji ekologicznej. Tym razem dla upamiętnienia Międzynarodowego 

Dnia Ziemi, który wypada w 

czwartek 22 kwietnia 

zaprosiliśmy chętnych 

Wolontariuszy na wspólne 

sprzątanie lasu za GOKiS w 

sobotę 24 kwietnia. Akcję 

wsparło Nadleśnictwo Ostrów 

Mazowiecka.  

26 maja – życzenia dla Mamy 

Uczestnicy zajęć plastycznych 

wykonali kartki okolicznościowe, które następnie pokazaliśmy w pokazie multimedialnym 

przygotowanym dla Mam. 
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1 czerwca  – Parada maskotek  

 

1 czerwca od rana ogromne pluszaki 

odwiedzały gminne szkoły i przedszkola. O 

14.00 przy GOKiS rozpoczęła się wspólna 

zabawa z emisją baniek, tańcami i 

częstowanie słodyczami..., której finałowym 

punktem była parada ulicami Małkini 

Górnej.  

 

 

6 czerwca - Bieg dla zdrowia w 

Goworowie 

IX Bieg Goworowski "Bieg dla zdrowia". 

Wystartowali w nim zawodnicy naszego 

MKB "TEAM" 

 

 

 

 

 

 

Teatrzyki z ścisłym limitem w sali: 

1 czerwca  - Teatrzyk „Kwiat paproci” 

22 czerwca – Alicja w Krainie Czarów 

teatrzyk dla dzieci 
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11 czerwca  – Ścianka wspinaczkowa  

 

Plenerowa atrakcja sprawnościowa dla 

każdego odważnego.  

 

 

 

 

 

12 czerwca Plenerowe zajęcia koła ornitologicznego 

W sobotę odbyły się ostatnie w roku szkolnym 2020/2021 zajęcia koła ornitologicznego. 

Tematem przewodni zajęć były ptasie 

dzieci i to ich szukaliśmy nad Bużyskem 

w Prostyni. Niestety - większość ptasich 

dzieci skutecznie się ukryła - tylko młode 

bociany nie przejęły się naszą 

obserwacją. Na pociechę pojawił się 

rzadki brodziec śniady 

 

21 czerwca g. 17.30 -  „eMOCje” etiuda 

teatralna w GOKiS  

28 czerwca - „eMOCje” etiuda teatralna na scenie Underground w Ostrowi Maz.  

 

W końcu nadszedł moment, którego nie 

moglismy się doczekać. Po raz pierwszy 

w historii Gminnego Ośrodka Kultury i 

Sportu w Małkini Górnej dzieciaki z koła 

teatralnego przedstawią etiudę 

teatralną!!! To jest dowód na to, że 

można wszystko, a nawet epidemia nam 

nie przeszkodziła, chociaż część zajęć 
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była prowadzona online.  

 

29 czerwca – Bezpieczne wakacje 

W ramach Akcji Bezpieczne wakacje 

zorganizowaliśmy dzieciom 

spotkanie przygotowane przez 

naszych Strażaków z Ochotniczej 

Straży Pożarnej w Małkini Górnej. 

Było mnóstwo atrakcji i 

niezapomnianych wrażeń. 

 

 

 

15 lipca zorganizowaliśmy wyjazd do 

Potupajki  

W ramach programu wakacyjnego pojechaliśmy 

z dziećmi do Potupajki, gdzie dzieciaki do woli 

mogły korzystać z dmuchanych zjeżdżalni, 

basenów i innych atrakcji. 
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18 lipca Piknik charytatywny dla Krystiana - Małkinia Górna pomaga 

 

Podczas Pikniku zebraliśmy 7 tysięcy 727 zł 50 groszy, a pieniążki zostały przelane na konto 

fundacji Siepomaga.  

 

24 lipca Eksplozja Kolorów 

Eksplozja Kolorów to popularna zabawa polega na wyrzucaniu w górę Kolorów Holi, które 

tworzą wielką barwną chmurę! Całe wydarzenie wypełnia atmosfera wiecznej wesołości. Młodzi 

i starsi, wszyscy tańczą, śpiewają i bawią się, rzucając Kolory w powietrze!  

 

Obchody 15 sierpnia i Bieg Tropem Wilczym 

W tym roku po blisko dwóch latach przerwy spowodowanej pandemią koronawirusa 

i wprowadzonymi obostrzeniami w uroczystościach kościelnych uczestniczyły również poczty 

sztandarowe szkół, organizacji społecznych oraz ochotniczych straży pożarnych z gminy 

Małkinia Górna. 

 Po mszy świętej Wójt Gminy Pani Bożena Kordek podziękowała księżom i mieszkańcom za 

modlitwę w intencji naszej „małej i dużej” Ojczyzny, mającej szczególne znaczenie w czasach 

pandemii, która zmieniła nasze życie. Jak podkreśliła Pani Wójt uroczystości takie jak dziś są 
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nam wszystkim bardzo potrzebne, ponieważ dają poczucie wspólnoty oraz zachęcają do refleksji. 

Po zakończeniu uroczystości kościelnych mieszkańcy gminy oraz goście wysłuchali koncertu 

piosenki XX - lecia międzywojennego w wykonaniu Chóru Kameralnego z Ostrołęki. 

W związku z obchodami 101. 

Rocznicy Bitwy Warszawskiej 

oraz Święta Wojska Polskiego 

przy Gminnym Ośrodku Kultury 

i Sportu został zorganizowany 

piknik historyczny, w ramach 

którego można było obejrzeć 

obozowisko rekonstruktorów 

wojska polskiego z 1920 roku 

i podziemia 

antykomunistycznego. Była to 

ciekawa lekcja historii zorganizowana w plenerze. Obozowisko cieszyło się bardzo dużym 

zainteresowaniem uczestników pikniku.  

W dniu 15 sierpnia br. przy Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu odbył się również Bieg Tropem 

Wilczym. Bieg wystartował sprzed budynku Urzędu Gminy. Bieg Tropem Wilczym tradycyjnie 

odbywa się w marcu, jednak z uwagi na pandemię w tym roku bieg został przesunięty na sierpień. 

W biegu udział wzięło 91 osób. Uczestnicy w zależności od kategorii biegli: biegiem rodzinny 

pokonując jedną pętlę o długości 1963m lub wybierając w zależności od swoich możliwości dwie 

lub trzy pętle o długości 3926m i 5889m. Wszystkim uczestnikom biegu pamiątkowe medale 

wręczyła Wójt Gminy Pani Bożena Kordek oraz Dyrektor Gminnego Ośrodka  Kultury i Sportu 

Pani Ewa Siwek. 

 

28 sierpnia Piknik Rodzinny 

W sobotę razem z Koło Gospodyń 

Wiejskich w Kiełczewie 

pożegnaliśmy lato. Mimo 

deszczowej aury Piknik rodzinny 

zapewnił dużo atrakcji, na co 

dowodem są uśmiechnięte buzie 

dzieci. 
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Oprócz animacji, warsztatów z wikliniarstwa i nauki robienia świec z wosku w sobotę była 

możliwość zaszczepienia się w mobilnym punkcie szczepień oraz można było uczyć się 

angielskiego z robotem z Szkoła Językowa Językoteka. 

5 września PIKNIK RODZINNY - Witaj Szkoło! 

Piknik połączony z ogólnopolską 

akcją #SZCZEPIMY SIĘ. W 

programie były konkurs ,,Ile 

wiemy o Kardynale Stefanie 

Wyszyńskim” oraz konkurs 

KARAOKE, za oba do wygrania 

były rowery. Ponadto można było 

skorzystać ze stoiska 

wystawienniczych Kół Gospodyń 

Wiejskich oraz Stowarzyszeń, 

było stoisko informacyjno - 

profilaktyczne Urzędu Gminy, stoisko Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej oraz  

animacje dla dzieci: maty do skakania, skręcane balony, tatuaże brokatowe, pokazy baniek 

mydlanych, zabawy z chustą 

Klanza, liną animacyjną i 

klockami konstrukcyjnymi. 

 

11 września wycieczka Koła 

Ornitologicznego  

11 września nasze Koło 

Ornitologiczne odwiedziło 

sokolarnię i Zoo w Białymstoku. 

W Ośrodku Edukacji Ekologicznej Sokolarnia działającym przy Podlaskim Muzeum Kultury 

Ludowej w Wasilkowie obejrzeliśmy z bliska pustułkę, myszołowca towarzyskiego, kruka, 

puchacza bengalskiego, puchacza (największą sowę Polski i Europy), sokoła wędrownego i parę 

orłów stepowych.  

17 września - 28 Akcji Sprzątanie Świata  

Akcja Sprzątanie świata – Polska jest częścią międzynarodowego ruchu „Clean Up The World”, 

wywodzącego się z Australii. Tegoroczna Akcja przebiegała pod hasłem „Myślę więc nie 
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śmiecę”. 

W związku z akcją przesłaliśmy szczegółową informację do wszystkich szkół z Gminy Małkinia 

Górna i ZGKiM. Informacja zawierała termin Akcji, sugerowane tereny do sprzątnięcia, termin 

odbioru zakupionych przez GOKiS 

materiałów niezbędnych do 

przeprowadzenia Akcji, miejsce 

składowania zebranych nieczystości, 

godzinę od której ZGKiM będzie 

wywoził nieczystości. 

W piątek 17 września ponad 1000 

uczniów z opiekunami w godzinach 

8:00 – 13:00 sprzątali tereny szkolne, 

przyległe do szkół lasy i główne ulice 

naszej gminy. 

Od 13:30 z miejsc podanych w wykazie ZGKiM zaczął zbierać nieczystości. W sumie zebrano 

pełen kontener śmieci - ok. 7m3 . 

Za przyłączenie się do Akcji dziękujemy: SP nr1 im. M. Curie-Skłodowskiej w Małkini Górnej, 

SP nr2 im. F. Chopina w Małkini Górnej, SP im. ks. J. Twardowskiego w Glinie, SP w Orle, SP 

im. Jana Pawła II w Prostyni, SP im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Kiełczewie i ZS im. St. 

Staszica w Małkini Górnej oraz ZGKiM w Małkini Górnej. 

25 września Opowiadacze z Natury 

25 września naszą gminę w ramach projektu, do którego się zakwalifikowaliśmy odwiedzili 

"Opowiadacze z Natury". Było to działanie edukacyjne i artystyczne, które stworzono w 

odpowiedzi na rosnące zainteresowanie sztuką opowiadania (ang. storytelling) w pracy 

edukatorów, nauczycieli, instruktorów, wychowawców, społeczników, a także lokalnych liderów 

kultury. Inicjatorem i organizatorem Projektu "Mazowiecka Szkoła Opowiadaczy" jest 

Mazowiecki Instytut Kultury. Raz jeszcze dziękujemy wszystkim Uczestnikom, którzy wzięli 

udział we wspólnym spacerze i plenerze malarskim oraz KGW Rostkowianki za pyszny 

poczęstunek. 

25 września XXIII Jesienne Biegi Małkińskie 

25 września 2021r. odbyły się XXIII Jesienne Biegi Małkińskie połączone z III Jesiennym 

Marszem Nordic Walking. W punkcie startowym przy małkińskim GOKiS pojawiło się 40 

miłośników biegania i maszerowania z kijkami. 
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1 października Europejskie Dni Ptaków 

W pierwszy weekend października 

ornitolodzy i "ptasiarze" po raz 28. 

świętowali Europejskie Dni Ptaków. 

Tegorocznym EDP patronuje raniuszek 

– mały ptak od 30 lat widoczny w 

logotypie OTOP. 

Jesienne migracje ptaków rozpoczynają 

się w lipcu i trwają do grudnia. 

Europejskie Dni Ptaków to czas, w 

którym miłośnicy ptaków obserwują 

niebo, pola, łąki, parki i lasy, identyfikują gatunki i liczą dostrzeżone osobniki. Wyniki 

obserwacji są przekazywane do OTOP jako wspólny wkład w dokumentowanie ptasich migracji. 

Po raz kolejny wśród wolontariuszy polskiej edycji EDP byli także członkowie koła 

ornitologicznego działającego przy 

małkińskim GOKiS. Uczniowie Szkoła 

Podstawowa im. Kardynała Stefana 

Wyszyńskiego w Kiełczewie oraz 

Technikum Gastronomicznego w 

Zespół Szkół im. Stanisława Staszica w 

Małkini Górnej obserwowali ptaki 1 

października 2021 r. (pierwszego dnia 

EDP). Wydarzenie EDP w Kiełczewie 

przygotowały i poprowadziły Ewelina 

Puścian i Hanna Chromińska. 

Po krótkim wprowadzeniu w temat ptasich migracji 16 uczestników EDP wyruszyło na 

nadbużańskie łąki. W czasie zajęć terenowych zaobserwowano ok. 220 osobników z 18 

gatunków: 

bogatkę, czaplę białą, czyża, gawrona, gąsiorka, grzywacza, krzyżówkę, kulczyka, łabędzia 

niemego, mazurka, modraszkę, myszołowa, sierpówkę, sójkę, srokę, trznadla, wronę siwą, 

żurawia.  

Po zakończeniu obserwacji uczniowie sprawdzili swoją wiedzę ornitologiczną rozwiązując 

błyskawiczną ptasią krzyżówkę. 
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3 października Odsłonięcie muralu 

 

W dniu 3 października br. w Małkini Górnej miało miejsce uroczyste odsłonięcie muralu 

upamiętniającego bł. Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Mural został usytuowany na parkingu 

przy kościele pw. Nawrócenia Świętego Pawła Apostoła w Małkini Górnej przy ulicy Nurskiej. 

11 listopada 103 rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości został zorganizowany VI 

Turniej Szachowy o Puchar Wójta Gminy Małkinia Górna  

11 listopada 2021 roku obchodziliśmy 103. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. 

W 1918 roku po latach zaborów, nasza ojczyzna powróciła na mapę świata i stała się suwerennym 

krajem. 

Narodowe Święto Niepodległości – to nasze wspólne święto! Z tej okazji w Gminie Małkinia 

Górna zostały zorganizowane uroczyste obchody, podobnie jak w wielu innych miejscowościach 

Polski.   

Uroczystość rozpoczęła się mszą 

świętą odprawioną w kościele pw. 

Nawrócenia Świętego Pawła Apostoła 

w Małkini Górnej, którą celebrował 

Proboszcz parafii ksiądz kanonik Jan 

Marek Wróblewski w asyście księdza 

kanonika Piotra Legackiego.  

Po mszy świętej w uroczystym 

przemarszu, któremu przewodziła 

Młodzieżowa Orkiestra Dęta 

z Tłuszcza, mieszkańcy i goście udali się na Cmentarz Wojska Polskiego w Małkini Górnej oraz 

pod pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego, gdzie delegacje: 14 Drużyny Harcerskiej,,Sokoły” 

z Prostyni, Zakładu Gospodarki 

Komunalnej i Mieszkaniowej w Małkini 

Górnej, Grupy Motocyklowej,,Stajnia”, 

Przedszkola Samorządowego w Małkini 
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Górnej, Żłobka Gminnego w Małkini 

Górnej oraz wszystkich szkół 

podstawowych z terenu gminy Małkinia 

Górna złożyły wiązanki kwiatów 

i zapaliły znicze.  

W ramach imprezy towarzyszącej odbył 

się VI Turniej Szachowy o Puchar Wójta 

Gminy Małkinia Górna. W turnieju 

rywalizowało 48 zawodników.  

12 - 26 listopada wystawa „Ptaki Islandii" 

W dniach 12-26 listopada odwiedziła nas wystawa autorstwa Jerzego Sikorskiego - fotografa 

amatora, ornitologa. Ostatniego dnia wystawy "Ptaki Islandii" w GOKiS Małkinia Górna odbyło 

się spotkanie z autorem zdjęć Jerzym Sikorskim. Fotograf pokrótce opowiedział o każdym 

zdjęciu i przedstawionym na nim ptaku, o okolicznościach w jakich powstało. Na zakończenie 

organizatorzy spotkania przeprowadzili błyskawiczny test wiedzy ornitologicznej, w którym 

najlepiej wypadli: Franciszek Konrad , Miłosz Szostek oraz Agata i Filip Rostkowscy.  

 

Wyjazd na Mikołajkowy Festiwal Taneczny  

W sobotę 4 grudnia grupy taneczne Dance Mix działające przy Gminnym Ośrodku Kultury i 

Sportu w Małkini Górnej wystąpiły na Mikołajkowym Festiwalu Tanecznym w Łochowie. Dzieci 

w dwóch grupach wiekowych 3-5 i 6-8, od października rozwijają swoje umiejętności pod okiem 

instruktora Łukasza Cacko - 

prowadzącego Szkołę Tańca 

Latino Fever.  
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18 grudnia Chatka Mikołaja 

Najpierw do małkińskiego GOKiS przyszedł list, w którym Mikołaj zapewniał dzieci z gminy 

Małkinia Górna, że wkrótce je odwiedzi. Potem pojawiły się pracowite elfy i w ciągu kilku dni 

urządziły chatę Mikołaja – z choinką, wygodnym fotelem, gwiazdkami, śnieżynkami, 

bałwankami i wspaniałym kominkiem. W części kuchennej elfy ustawiły czekoladową fontannę, 

półmiski z owocami i słodyczami. Na stołach były też pierniczki i akcesoria do ich ozdabiania. A 

w sobotę 18.12.2021 r. o godzinie 15.00 do chaty przyjechały zaprzężone w renifery prawdziwe 

sanie z workiem prezentów. Ze względu na ograniczenia związane z pandemią zrezygnowano z 

wielkiej wspólnej zabawy. Kolejno co pół godziny grupy dzieci z opiekunami wchodziły do chaty, 

witały się z Mikołajem, odbierały prezent i robiły sobie wspólne zdjęcie.  

20-30 grudnia Wystawa bombek profilaktycznych "Żyję zdrowo - bo nie ulegam nałogom"  

 

21 grudnia Najpiękniejszy Anioł Bożonarodzeniowy - wystawa prac 

Na konkurs wpłynęło 56 prac, każdy z uczestników otrzymał za udział dyplom i czekoladę a 

zwycięzcy nagrodę rzeczową.  

Stan zatrudnienia na 

31.12.2021r.  w Gminnym 

Ośrodku Kultury i Sportu w 

Małkini Górnej przedstawia się 

następująco: 

• 6 osób – pełen etat 

• 1 osoba 1/8 etatu 

W 2021 roku Gminny 

Ośrodek Kultury i Sportu 
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otrzymał dotację z budżetu Gminy Małkinia Górna w wysokości 800 000,00 zł, która w całości 

została wykorzystana na działalność podstawową. Wydatki placówki poniesione w 2021 roku 

przedstawiają się następująco: 

Tabela 57. Wydatki Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Małkini Górnej za 2021r. 

Lp. Wyszczególnienie 

Wydatki GOKiS za 2021r. 

finansowane 

dotacją z Gminy 

Małkinia Górna 

finansowane 

środkami 

własnymi 

Ogółem 

1. 
Zakup materiałów i 

energii 
83 848,61 0,00 83 848,61 

2. Usługi obce 166 736,17 30 398,03 197 134,20 

3. Podatki i opłaty 12 331,20 0,00 12 331,20 

4. Wynagrodzenia 434 146,85 0,00 434 146,85 

5. 
Ubezpieczenia społeczne i 

inne świadczenia 
75 232,17 0,00 75 232,17 

6. Pozostałe wydatki 27 705,00 0,00 27 705,00 

 

VI. REALIZACJA UCHWAŁ RADY GMINY MAŁKINIA GÓRNA  

Tabela 58. Uchwały podjęte na sesjach Rady Gminy Małkinia Górna w 2021 roku 

L.p. Numer uchwały  

data podjęcia 

Zakres uchwały Status 

1 214/XXVII/2021 

z 11 stycznia 2021 r.  

w sprawie rozpatrzenia wniosku mieszkanki Gminy 

Małkinia Górna 

zrealizowana 

2 215/XXVII/2021 

z 11 stycznia 2021 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie na rzecz 

Gminy Małkinia Górna darowizny nieruchomości 

zrealizowana 

3 216/XXVII/2021 

z 11 stycznia 2021 r. 

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej 

Gminy Małkinia Górna na lata 2021 - 2034 

zrealizowana 

4 217/XXVII/2021 

z 11 stycznia 2021 r. 

w sprawie zmian w budżecie Gminy Małkinia Górna na 

2021 rok 

zrealizowana 

5 218/XXVIII/2021 

z 24 lutego 2021 r. 

w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 

na terenie Gminy Małkinia Górna na 2021 r. 

zrealizowana 

6 219/XXVIII/2021 

z 24 lutego 2021 r. 

w sprawie określenia górnych stawek opłat 

ponoszonych przez właścicieli nieruchomości z terenu 

Gminy Małkinia Górna za usługi w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych i opróżniania zbiorników 

bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 

obowiązuje 

7 220/XXVIII/2021  

z 24 lutego 2021 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 2021 

obowiązuje 
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8 221/XXVIII/2021 

z 24 lutego 2021 r. 

w sprawie zmiany lokalizacji pomnika usytuowanego w 

Małkini Górnej przy ul. Nurskiej 

obowiązuje 

9 222/XXVIII/2021 

z 24 lutego 2021 r. 

w sprawie zwolnienia z II i III raty opłaty za 

korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu 

sprzedaży 

zrealizowana 

10 223/XXVIII/2021 

z 24 lutego 2021 r. 

w sprawie przyjęcia Programu Rozwoju i Promocji 

Wolontariatu w Gminie Małkinia Górna na 2021 rok 

zrealizowana 

11 224/XXVIII/2021 

z 24 lutego 2021 r. 

w sprawie uznania petycji za niezasługującą na 

uwzględnienie 

zrealizowana 

12 225/XXVIII/2021 

z 24 lutego 2021 r. 

w sprawie rozpatrzenia wniosku mieszkańców Gminy 

Małkinia Górna 

zrealizowana 

13 226/XXVIII/2021 

z 24 lutego 2021 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy 

dzierżawy nieruchomości gruntowych stanowiących 

własność Gminy Małkinia Górna, na czas oznaczony w 

trybie bezprzetargowym oraz na przedłużenie 

trwającej umowy dzierżawy części nieruchomości 

gruntowych 

zrealizowana 

14 227/XXVIII/2021 

z 24 lutego 2021 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej dla Powiatu Ostrowskiego na wykonanie 

zadania inwestycyjnego 

zrealizowana 

15 228/XXVIII/2021 

z 24 lutego 2021 r. 

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej 

Gminy Małkinia Górna na lata 2021 - 2034 

zrealizowana 

16 229/XXVIII/2021 

z 24 lutego 2021 r. 

w sprawie zmian w budżecie Gminy Małkinia Górna na 

2021 rok 

zrealizowana 

17 230/XXIX/2021 

z 23 marca 2021 r.  

w sprawie uchwalenia trzyletniego Gminnego 

Programu Wspierania Rodziny w Gminie Małkinia 

Górna na lata 2021 - 2023 

obowiązuje 

18 231/XXIX/2021 

z 23 marca 2021 r.  

w sprawie rozpatrzenia wniosku mieszkanki Gminy 

Małkinia Górna 

Zrealizowana  

19 232/XXX/2021 

z 28 kwietnia 2021 r. 

w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska 

dla Gminy Małkinia Górna na lata 2021 - 2024 z 

perspektywą do roku 2028 

obowiązuje 

20 233/XXX/2021 

z 28 kwietnia 2021 r. 

w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania 

Mieszkaniowym Zasobem Gminy Małkinia Górna na 

lata 2021-2025 

obowiązuje 

21 234/XXX/2021 

z 28 kwietnia 2021 r. 

w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w 

skład mieszkaniowego zasobu Gminy Małkinia Górna 

obowiązuje 

22 235/XXX/2021 

z 28 kwietnia 2021 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych 

umów dzierżawy nieruchomości gruntowych 

stanowiących własność Gminy Małkinia Górna, na czas 

nieoznaczony w trybie bezprzetargowym 

zrealizowana 

23 236/XXX/2021 

z 28 kwietnia 2021 r. 

w sprawie wskazania wstępnych miejsc lokalizacji 

przystanków komunikacyjnych przy drodze powiatowej 

nr 2653W w Gminie Małkinia Górna 

zrealizowana 

24 237/XXX/2021 

z 28 kwietnia 2021 r. 

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej 

Gminy Małkinia Górna na lata 2021 - 2034 

zrealizowana 

25 238/XXX/2021 

z 28 kwietnia 2021 r. 

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok zrealizowana 

26 239/XXXI/2021 

z 21 czerwca 2021 r. 

w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej 

Gminy Małkinia Górna za rok 2020 

zrealizowana 
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27 240/XXXI/2021 

z 21 czerwca 2021 r. 

w sprawie ustalenia średniej ceny jednostek paliw w 

Gminie Małkinia Górna na rok szkolny 2021/2022 

obowiązuje 

28 241/XXXI/2021 

z 21 czerwca 2021 r. 

w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie 

dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o 

dochodach gospodarstwa domowego 

obowiązuje 

29 242/XXXI/2021 

z 21 czerwca 2021 r. 

w sprawie ustalenia dopłaty do taryf za zbiorowe 

zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie 

ścieków 

obowiązuje 

30 243/XXXI/2021 

z 21 czerwca 2021 r. 

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej 

Gminy Małkinia Górna na lata 2021 – 2034 

zrealizowana 

31 244/XXXI/2021 

z 21 czerwca 2021 r. 

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok zrealizowana 

32 245/XXXIII/2021 

z 16 lipca 2021 r.  

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego 

wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020 

rok 

zrealizowana 

33 246/XXXII/2021 

z 16 lipca 2021 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej 

umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej 

stanowiącej własność Gminy Małkinia Górna, na czas 

nieoznaczony w trybie bezprzetargowym 

zrealizowana 

34 247/XXXII/2021 

z 16 lipca 2021 r. 

w sprawie wyrażenia woli kontynuacji prac związanych 

z budową wałów przeciwpowodziowych w gminie 

Małkinia Górna 

Obowiązuje  

35 248/XXXII/2021  

z 16 lipca 2021 r. 

w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowej z 

budżetu gminy Małkinia Górna na budowę przyłączy 

kanalizacyjnych do nieruchomości 

uchylona 

36 249/XXXII/2021 

z 16 lipca 2021 r. 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu 

Ostrowskiego na wykonanie zadania inwestycyjnego 

zrealizowana 

37 250/XXXII/2021 

z 16 lipca 2021 r. 

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej 

Gminy Małkinia Górna na lata 2021 – 2034 

zrealizowana 

38 251/XXXII/2021 

z 16 lipca 2021 r. 

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok zrealizowana 

39 252/XXXIII/2021 

z 22 września 2021 r.  

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia lokalizacji 

przystanków komunikacyjnych oraz określenia 

warunków i zasad korzystania z przystanków na terenie 

gminy Małkinia Górna 

zrealizowana 

40 253/XXXIII/2021 

z 22 września 2021 r. 

w sprawie wstępnych miejsc lokalizacji przystanków 

komunikacyjnych przy drodze powiatowej nr 2653W w 

miejscowości Daniłowo i Daniłówka Pierwsza 

zrealizowana 

41 254/XXXIII/2021 

z 22 września 2021 r. 

w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i 

trybu umarzania, odraczania terminu spłaty lub 

rozkładania na raty płatności należności pieniężnych 

mających charakter cywilnoprawny, przypadających 

Gminie Małkinia Górna lub jej jednostkom 

organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy 

publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić 

będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów lub 

osób uprawnionych do udzielania tych ulg 

obowiązuje 

42 255/XXXIII/2021  

z 22 września 2021 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej dla Powiatu Ostrowskiego na wykonanie 

zadania inwestycyjnego 

zrealizowana 

43 256/XXXIII/2021 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej zrealizowana 
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z 22 września 2021 r. Gminy Małkinia Górna na lata 2021 – 2034 

44 257/XXXIII/2021 

z 22 września 2021 r. 

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok zrealizowana 

45 258/XXXIV/2021  

z 20 października 2021 

r.  

w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania 

wody i  odprowadzania ścieków obowiązującego na 

terenie Gminy Małkinia Górna 

zrealizowana 

46 259/XXXIV/2021 

z 20 października 2021 

r. 

w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem 

Wojewody Mazowieckiego o zniesienie urzędowej 

nazwy miejscowości Żachy-Pawły (osada leśna) 

zrealizowana 

47 260/XXXIV/2021  

z 20 października 2021 

r. 

w sprawie określenia zasad udzielania i sposobu 

rozliczania dotacji celowej, na finansowanie lub 

dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie 

środowiska i gospodarki wodnej w zakresie budowy 

przyłączy kanalizacyjnych w Gminie Małkinia Górna 

obowiązuje 

48 261/XXXIV/2021 

z 20 października 2021 

r. 

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej 

Gminy Małkinia Górna na lata 2021 – 2034 

zrealizowana 

49 262/XXXIV/2021 

z 20 października 2021 

r. 

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok zrealizowana 

50 263/XXXV/2021 

z 29 listopada 2021 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 2022 rok 

obowiązuje 

51 264/XXXV/2021 

z 29 listopada 2021 r. 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego działek 

ewidencyjnych nr 711 i 712 w obrębie geodezyjnym 

Zawisty Podleśne w gminie Małkinia Górna. 

obowiązuje 

52 265/XXXV/2021 

z 29 listopada 2021 r. 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego działek 

ewidencyjnych nr 1078 i 1079 w obrębie geodezyjnym 

Rostki Wielkie w gminie Małkinia Górna. 

obowiązuje 

53 266/XXXV/2021 

z 29 listopada 2021 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie wystąpienia z 

wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i 

Administracji za pośrednictwem Wojewody 

Mazowieckiego o zniesienie urzędowej nazwy 

miejscowości Żachy-Pawły (osada leśna). 

zrealizowana 

54 267/XXXV/2021 

z 29 listopada 2021 r. 

w sprawie ustanowienia zasad na jakich 

przewodniczącemu organu wykonawczego jednostki 

pomocniczej będzie przysługiwała dieta.  

obowiązuje 

55 268/XXXV/2021 

z 29 listopada 2021 r. 

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy 

Małkinia Górna. 

Obowiązuje   

56 269/XXXV/2021 

z 29 listopada 2021 r. 

w sprawie ustalenia zasad i wysokości diet oraz zwrotu 

kosztów podróży służbowych dla radnych  Rady 

Gminy Małkinia Górna. 

Obowiązuje  

57 270/XXXV/2021 

z 29 listopada 2021 r. 

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej 

Gminy Małkinia Górna na lata 2021 – 2034 

zrealizowana 

58 271/XXXV/2021 

z 29 listopada 2021 r. 

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok. zrealizowana 
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59 272/XXXVI/2021 

z 29 grudnia 2021 r. 

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Małkini Górnej 

Zrealizowana  

60 273/XXXVI/2021 

z 29 grudnia 2021 r. 

w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 

na terenie Gminy Małkinia Górna na 2022 r. 

obowiązuje 

61 274/XXXVI/2021 

z 29 grudnia 2021 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych 

umów dzierżawy nieruchomości gruntowych 

stanowiących własność Gminy Małkinia Górna, na czas 

nieoznaczony w trybie bezprzetargowym 

zrealizowana 

62 275/XXXVI/2021 

z 29 grudnia 2021 r. 

w sprawie przyjęcia „Raportu z realizacji Programu 

Ochrony Środowiska dla Gminy Małkinia Górna za lata 

2019 – 2020” 

zrealizowana 

63 276/XXXVI/2021 

z 29 grudnia 2021 r. 

w sprawie uchwalenia „Regulaminu dostarczania wody 

i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie 

Gminy Małkinia Górna” 

obowiązuje 

64 277/XXXVI/2021 

z 29 grudnia 2021 r. 

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych i Narkomanii dla Gminy Małkinia 

Górna na 2022 rok 

obowiązuje 

65 278/XXXVI/2021 

z 29 grudnia 2021 r. 

w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania 

odpadami komunalnymi z dochodów własnych 

niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi 

zrealizowana 

66 279/XXXVI/2021 

z 29 grudnia 2021 r. 

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej 

Gminy Małkinia Górna na lata 2021 – 2034 

zrealizowana 

67 280/XXXVI/2021 

z 29 grudnia 2021 r. 

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok zrealizowana 

68 281/XXXVI/2021 

z 29 grudnia 2021 r. 

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Małkinia Górna na lata 2022 – 2035 

obowiązuje 

69 282/XXXVI/2021 

z 29 grudnia 2021 r. 

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Małkinia Górna 

na 2022 rok 

obowiązuje 

70 283/XXXVI/2021 

z 29 grudnia 2021 r. 

w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy na 

2022 rok 

Obowiązuje  

71 284/XXXVI/2021 

z 29 grudnia 2021 r. 

w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji 

Rady Gminy na 2022 rok 

Obowiązuje  

 

 

VII. WSPÓŁPRACA Z INNYMI SPOŁECZNOŚCIAMI SAMORZĄDOWYMI  

Gmina Małkinia Górna współpracuje z innymi samorządami poprzez przynależność 

do związków i stowarzyszeń.  

Od 5 grudnia 1990 r. należy do związku komunalnego, jakim jest Międzygminny Związek 

„Ziemia Ostrowska”. Do zadań związku należy m.in. obrona wspólnych interesów gmin 

zrzeszonych w Związku, inicjowanie i organizowanie wspólnych przedsięwzięć gospodarczych, 

kulturalno-oświatowych i innych z zakresu zadań publicznych.  
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W 2008 roku gmina przystąpiła do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zielone Sioło”, 

które realizuje zapisy lokalnej strategii rozwoju. LGD działając na rzecz rozwoju obszarów 

wiejskich, uwzględnia ochronę oraz promocję środowiska naturalnego, krajobrazu i zasobów 

historyczno-kulturowych, rozwój turystyki, rekreacji i sportu oraz popularyzację wyrobów 

lokalnych 

Od 2018 roku gmina przynależy do Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej. 

Członkostwo w Związku przyczynia się do umacniania znaczenia i siły samorządu terytorialnego 

na obszarach wiejskich, obrony interesów własnej i innych gmin wiejskich w Polsce.  

 

VIII. ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH W SEKTORZE SAMORZĄDOWYM 

W każdej organizacji  a także w jednostkach samorządu terytorialnego rośnie zainteresowanie 

problematyką aktywności rozwojowej i edukacyjnej poszczególnych grup społeczno-

zawodowych. Prawo samorządowe reguluje szczegółowo obowiązek podnoszenia umiejętności i 

kwalifikacji zawodowych przez pracowników samorządowych. Obowiązek ten ma charakter 

podstawowy i jest on realizowany przez pracodawcę w  formie przewidywania środków w 

planach finansowych jednostek, na podnoszenie wiedzy i kwalifikacji zawodowych 

pracowników. Taka regulacja prawna powoduje że zakład pracy ułatwia podnoszenie kwalifikacji 

zawodowych co przejawia się w tworzeniu odpowiednich warunków materialnych do realizacji 

rozwoju zawodowego pracowników. Rozwój Zasobów Ludzkich ma także wsparcie praktyki 

edukacyjnej pracowników w formie sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów 

Ludzkich. W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) powstaje wiele firm, 

prywatnych, firm z know-how z zagranicy, zagranicznych firm sieciowych, oferujących kursy i 

szkolenia. Szkolenia i kursy prowadzą także ośrodki akademickie publiczne instytucje 

szkoleniowe, stowarzyszenia, fundacje, indywidualne firmy szkoleniowe i konsultanci. 

Pracownicy urzędu w 2021 roku brali udział w szkoleniach prowadzonych w formie zdalnej 

zdalnie z pomocą komputera. Ogółem w 2021 roku pracownicy urzędu brali udział w 65 

szkoleniach płatnych prowadzonych przez firmy zewnętrzne. Największą liczbę szkoleń 

odnotowano w referacie Budżetowo-Finansowym i Planowania.  Liczba szkoleń wynika ze zmian 

prawa podatkowego. Przeprowadzono 11 szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Pomimo pandemii związanej z COVID-19 pracownicy  Urzędu Gminy w Małkini Górnej 

pogłębiali swoją wiedzę poprzez udział w szkoleniach   o tematyce zgodnej z wykonywanymi 

obowiązkami, szkolenia odbywały się  w trybie online. Tematyka szkoleń związana była z 

potrzebą uzupełnienia wiedzy w związku ze zmieniającymi się przepisami prawa i dotyczyły  

zagadnień z zakresu: 
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− księgowości budżetowej  

− księgowości podatkowej 

− ochrony środowiska 

− oświaty 

− kontroli zarządczej 

− kadr 

− gospodarki komunalnej i mieszkaniowej 

− USC 

Tabela 59. Szkolenie i doskonalenie zawodowe pracowników Urzędu Gminy w Małkini Górnej 

Referaty i samodzielne stanowiska Szkolenia w 2021 roku 

Referat Organizacyjny, Kadr i Promocji 3 

Referat Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa, Handlu  i 

Usług, Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony 

Środowiska 

11 

Referat Planowania, Gospodarki Przestrzennej i Rewitalizacji 2 

Referat Oświaty 7 

Referat Budżetowo-Finansowy i Planowania 23 

Referat infrastruktury Technicznej 5 

Urząd Stanu Cywilnego, Ewidencji Ludności, Dowody Osobiste i 

Archiwum 

2 

Stanowisko ds.  społecznych, ochrony zdrowia, kultury oraz 

współpracy z organizacjami pozarządowymi 

2 

Stanowisko ds. obronności 3 

Stanowisko ds. ochrony danych 2 

Wójt 5 

Razem: 65 

 

 W Urzędzie Gminy w Małkini Górnej pracownicy zatrudniani są na podstawie 

przeprowadzonego otwartego konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko pracy. W 2021 roku 

przeprowadzono 10 naborów na wolne stanowiska pracy. W wyniku tych naborów zatrudnionych 

zostało 8 osób na stanowiska urzędnicze. Wolne stanowiska urzędnicze powstały w wyniku 

rozwiązania umów o pracę  w związku z przejściem na emeryturę oraz na mocy porozumienia 
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stron. W 2021 roku Urząd Gminy zorganizował staż dla 3 bezrobotnych osób z terenu  Gminy 

Małkinia Górna oraz zawarł jedną umowę na organizację prac interwencyjnych. 

Rok 2021 to kolejny rok pandemii ograniczeń w kontaktach z interesantami klientami urzędu. To 

także nowa zdalna forma pracy na niektórych stanowiskach pracy wprowadzana przez 

pracodawcę a także wprowadzana na mocy regulacji ustawowych. Część pracowników, których 

praca nie była związana z obsługą interesanta wykonywało pracę zdalnie. W 2021 roku pomimo 

pandemii związanej z COVID-19 Urząd Gminy w Małkini Górnej był dostępny dla 

mieszkańców.  

 

IX. Zrealizowane działania promocyjne w latach 2019-2021 

 

Działania promocyjne w Gminie Małkinia Górna do 2019 roku włącznie realizowane były przez 

pracownika do spraw promocji i kontaktów z mediami.  

W związku ze zmianami struktury organizacyjnej Urzędu Gminy od 2020 roku zadania 

promocyjne realizowane są przez Referat Organizacyjny, Kadr i Promocji. 

We wskazanym okresie realizowane działania promocyjne skierowane były przede wszystkim do 

mieszkańców Gminy Małkinia Górna, przedsiębiorców oraz gości. Zadania realizowane w 

zakresie promocji miały przede wszystkim na celu:  

− umacnianie pozycji Gminy Małkinia Górna jako dobrego miejsca do prowadzenia 

działalności gospodarczej,  

− podkreślanie walorów turystycznych gminy poprzez zwrócenie uwagi na piękno i 

różnorodność krajobrazu gminy malowniczo położonej nad rzeką Bug,  

− wzbudzenie wśród mieszkańców poczucia dumy z przynależności do społeczności gminy 

oraz wzmocnienie identyfikacji mieszkańców z gminą, 

− zwiększenie ruchu turystycznego w gminie, zwłaszcza weekendowego, 

− wspieranie rozwoju sektora usług turystycznych, a zwłaszcza agroturystyki, która jest 

najbliższa temu regionowi, 

− rozbudzenie potencjału i pobudzanie przedsiębiorczości mieszkańców, 

− promocja potencjału ekonomicznego i inwestycyjnego gminy (promocja 

proinwestycyjna), 

− wspieranie i promocja współpracy z instytucjami otoczenia biznesu, 

− promocja produktów i marek lokalnych, 

− promocja sportu, 

− inicjowanie i wzmacnianie partnerstw. 
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Promocja Gminy Małkinia Górna oparta jest na idei łączącej tradycję z nowoczesnością przy 

wykorzystaniu innowacyjnych rozwiązań,  głównie w zakresie infrastruktury. Dzięki otwartość 

władz i lokalnej społeczności na współpracę zewnętrzną, gmina w ostatnich latach bardzo się 

zmieniła, stając się miejscem otwartym  na nowe  przedsięwzięcia.  

Celem nadrzędnym przy realizacji działań promocyjnych we wskazanym okresie było dotarcie 

jak najszerszego grona odbiorców, zainteresowanie ich potencjałem gminy poprzez  ukazanie jej 

jako nowoczesnego samorządu, zarówno dla mieszkańców, turystów jak i przedsiębiorców, 

którzy lokują w gminie swój kapitał. 

Podstawowym nośnikiem wykorzystywanym w działaniach promocyjnych Gminy Małkinia 

Górna była i jest strona Urzędu Gminy oraz Facebook, na którym były i są zamieszczane 

informacje zarówno z zakresu wydarzeń kulturalnych jak i prezentacja zrealizowanych 

inwestycji. To za pośrednictwem mediów społecznościowych mieszkańcy gminy oraz osoby 

spoza niej dowiadywali się o terminach i przebiegu planowanych uroczystości w tym 

najważniejszych świąt państwowych, wydarzeniach kulturalnych realizowanych na terenie 

gminy oraz inwestycjach w trakcie jak i po ich ukończeniu.  

Referat Organizacyjny, Kadr i Promocji od 2 lat odpowiada za prawidłowe funkcjonowanie ww. 

stron, dbając o to aby zamieszczane były tam wszystkie ważne informacje, nadzorując ich 

poprawność.  

Promocja gminy odbywa się również podczas licznych wizyt w innych gminach, miastach oraz 

krajach. Zawsze przy tej okazji przekazywane były materiały informacyjne i promocyjne 

dotyczące Gminy Małkinia Górna. 

W raportowanym okresie zrealizowano następujące działania o charakterze promocji 

zewnętrznej: 

1. Wydawanie materiałów promocyjnych  

wydawanie materiałów promocyjnych/gadżetów w 

postaci: notesów, odblasków, długopisów, smyczy, 

teczek itp. oraz rozpowszechnianych ich wśród 

mieszkańców i odwiedzających gminę gości,  

ˉ w 2020 roku Gmina Małkinia Górna szeroko 

zaprezentowała się na łamach albumu 

województwa mazowieckiego, za pośrednictwem 

którego mieszkańcy całego Mazowsza poznali 

naszą gminę. Album został wydany w związku z 

30-leciem  samorządności oraz 20 - leciem 

województwa mazowieckiego, 
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ˉ w 2021 roku Urząd Gminy w Małkini Górnej zaprojektował i wydał pocztówki, na których 

zostały zaprezentowane zabytki oraz krajobrazy Gminy Małkinia Górna,  

ˉ we wskazanym okresie wydawany był również kalendarz, na którym zaprezentowano piękne 

i ciekawe miejsca w gminie oraz zrealizowane inwestycje. 

ˉ  

2. Współpraca z mass mediami  

ˉ we wskazanym okresie cyklicznie wysyłane były komunikaty prasowe, artykuły o gminie oraz 

zdjęcia do redakcji: Tygodnika Ostrołęckiego, Tygodnika Regionalnego Kurier – W, 

ˉ publikowano informacje na stronie TV - Euro - Sat oraz na stronie Małkiński Serwis 

Internetowy, 

ˉ 2019 rok - nawiązana została współpraca z rozgłośnią radiową Radia Dla Ciebie, 

ˉ 2019 rok odbyły się wizyty studyjne Wójta Gminy w rozgłośniach radiowych, podczas których 

Wójt Gminy opowiadała o wydarzeniach kulturalnych i inwestycjach realizowanych 

w gminie. 

 

3. Imprezy i akcje promocyjne 

Referat odpowiada również za przygotowanie, organizację i współorganizację różnych imprez 

kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych skierowanych do określonych grup odbiorców m.in. 

zorganizowane zostały: 

ˉ Małkińska Noc Nadbużańska, 

która w 2019 roku odbyła się 

przy współpracy i pod 

patronatem Radia Dla Ciebie 

(dwudniowa impreza 

plenerowa o charakterze 

rozrywkowym),  

ˉ 2019 rok Dożynki Gminne 

(uroczystość plenerowa), 2020, 

2021 msza święta dziękczynna 

za plony, 
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ˉ uroczystości o charakterze 

patriotycznym: Święto 

Konstytucji 3 Maja, 15 sierpnia - 

Święto Wojska Polskiego, 11 

listopada - Święto Odzyskania 

Niepodległości przez Polskę, 

ˉ 2019 rok - pikniki edukacyjne i 

integracyjne,  

ˉ 2019 rok - koncert bożonarodzeniowy, 

ˉ we wskazanym okresie przygotowywana była również szopka bożonarodzeniowa z udziałem 

żywych zwierząt, którą oglądali nie tylko mieszkańcy gminy ale również odwiedzający 

gminę goście.  

 

4. Kampanie plakatowe  

Dzięki współpracy z jednostkami organizacyjnymi gminy oraz sołtysami we wskazanym okresie 

prowadzono również szeroko zakrojone kampanie plakatowe o charakterze informacyjnym. 

Kampanie te miały na celu informowanie mieszkańców o najważniejszych projektach, 

uroczystościach wydarzeniach realizowanych przez Gminę Małkinia Górna. Przykładowo 

w sołectwach dobrym nośnikiem informacyjnych, sprawdzającym się od wielu lat są od lat tablice 

sołeckie. 

 

5. Wspieranie rozwoju sektora usług lokalnych artystów i rzemieślników 

Działania promocyjne gminy polegały również na wspieraniu i promowaniu na zewnątrz 

wyrobów lokalnych artystów oraz wytwórców dóbr naturalnych na przykład  wytwórców miodu 

czy hodowców bydła. 

We wskazanym okresie promowany był również konkurs realizowany przez lokalne 

Stowarzyszenie Małkiński Krąg. Konkurs „Na najlepszą potrawę wigilijna”, organizowany jest 

co roku przed świętami Bożego Narodzenia. Relacja z konkursu  prezentowana jest na stronie 

Urzędu Gminy i Facebooku promując w ten sposób działalność Stowarzyszenia Małkiński Krąg 

oraz wyroby mieszkańców gminy. 

W Gminie Małkinia Górna od lat działają również: Zespół Ludowy Małkinianka oraz Chór 

Cantilena, które wspierane przez Urząd Gminy oraz Gminny Ośrodek Kultury i Sportu promują 

gminę podczas występów muzycznych zarówno odbywających się w kraju, jak i przy okazji 

wyjazdów zagranicznych.  
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6. Promocja  gminy  poprzez sport 

Na promocję Gminy Małkinia Górna poprzez sport składały się również organizowane 

wydarzenia sportowo-rekreacyjne, w tym największe:  

W 2019 roku wspierano organizacyjnie oraz promowano: 

ˉ XX Grand Prix Małkini Górnej w biegach przełajowych – 7 biegów, 

ˉ Tropem Wilczym Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych – 3 marca, 

ˉ Bieg i marsz nordic walking pod hasłem „Ku Wolności” - 1 września, 

ˉ Turnieju Sołectw Dożynki Gminne – 8 września, 

ˉ XXI Jesienne Biegi Małkińskie – 5 października, 

ˉ Gminny Turniej Szachowy o Puchar Wójta Gminy Małkinia Górna - 10 listopada. 

W 2020 roku wspierano organizacyjnie oraz promowano: 

ˉ 14. Biegu WOŚP „Policz się z cukrzycą” – 12 stycznia, 

ˉ Noworoczny Turniej Orlika w piłce nożnej – 18 stycznia, 

ˉ XXI Grand Prix Małkini Górnej w biegach przełajowych i I Marsz Nordic Walking – 2 biegi 

i marsze, 

ˉ Tropem Wilczym Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych – 1 marca Bieg Pamięci – 12 września, 

ˉ Turniej Piłkarski "W drodze po marzenia" - 13 września, 

ˉ Narodowy Dzień Sportu - 19 września, 

ˉ XXII Jesienne Biegi Małkińskie - 10 października, 

ˉ Wirtualny Bieg Niepodległości - 11 listopada. 

W 2021 roku wspierano organizacyjnie oraz promowano: 

ˉ Tropem Wilczym Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych – 15 sierpnia 

ˉ XXIII Jesienne Biegi Małkińskie - 25 

września, 

ˉ VI Turniej Szachowy o Puchar Wójta 

Gminy Małkinia Górna - 11 listopada, 

ˉ mecze piłki nożnej 3 drużyn MKS i 

piłki ręcznej UKS „Dwójka”. 

Promocję gminy poprzez sport 

realizowano poprzez finansowanie lub 

współfinansowanie wyjazdów na zawody 

sportowe, turnieje sportowców z Gminy 

Małkinia Górna oraz fundowanie nagród, pucharów i statuetek. 



163 
 

W latach 2020 – 2021 działania promocyjne zostały istotnie ograniczone z uwagi na epidemię 

koronawirusa COVID – 19. W związku z czym wiele zaplanowanych wydarzeń kulturalnych 

oraz sportowych nie zostało zrealizowanych. Pomimo trwającej epidemii i ten czas na miarę 

możliwości został wykorzystany do prowadzenia promocji  w tym promocji zdrowia przykładem 

tego jest nagranie filmu z udziałem dzieci z Gminy Małkinia Górna, które zachęcały swoich 

rówieśników i osoby dorosłe do pozostania w domach – akcja ta została zatytułowana „Zostań w 

domu”. 

Zadania promocyjne realizowane przez Referat Organizacyjny, Kadr i Promocji w ostatnim roku 

podzielone zostały na dwa podstawowe rodzaje: aktywności wobec 

mieszkańców oraz aktywności wobec przedsiębiorców i turystów. 

Zadania skierowane do mieszkańców miały na celu przede wszystkim zwiększenie 

aktywności społecznej, promocji środowiska naturalnego, czy też promocji sportowego stylu 

życia. 

Aktywność wobec turystów prowadzona była m.in. poprzez promocję gminnych imprez 

cyklicznych,  podnoszenie jakości usług agroturystyki, czy opracowanie i wdrożenie programu 

„Weekend  w Gminie Małkinia  Górna”. 

Działania promocyjne oparte są o roczny budżet przeznaczony na realizację 

konkretnych zadań wynikających z planów przyjętych do realizacji. Ich wykonanie w znacznym 

stopniu jest uzależnione od możliwości finansowych samorządu w poszczególnych 

latach. 


