
Informacja z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami, 

 tj. od  30 marca 2022 r. do 28 kwietnia 2022 r.  

 

1. W dniu 30.03.2022 r. wydano 9 decyzji przyznających dodatek mieszkaniowy.  

2. W dniu 31.03.2022 r. podpisałam umowę na opracowanie dokumentacji projektowej dla 

zadania pn.: ,,Budowa zaplecza szatniowo-sanitarnego na boisku piłkarskim w Małkini 

Górnej”. Wykonawca: Usługi Projektowe i Kosztorysowe w budownictwie Dorota  

Chrzanowska-Siwek, ul. Piastowska 29, 07-407 Czerwin. Kwota umowy: 45.510,00 zł 

brutto. Termin realizacji: 3.06.2022 r.  

3. W dniu 31.03.2022 r.  w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Małkini Górnej, 

a 26 kwietnia w Gminnej Bibliotece Publicznej w Małkini Górnej przeprowadzony został 

audyt z zakresu ochrony danych osobowych, zgodnie z harmonogramem audytów 

na 2022 rok. 

4. W dniu 31.03.2022 r. w Urzędzie Gminy w Małkini Górnej spotkałam się z najlepszymi 

producentami mleka w Gminie Małkinia Górna.  

5. W dniu 1.04.2022 r. podpisałam umowę na dostawę i montaż zestawu zabawowego 

o konstrukcji metalowej na plac zabaw przy budynku OSP Kańkowo. Wykonawca: 

P.P.H.U. ,,Tosia” Karol Zyśk, Nowa Złotoria 6, 07-323 Zaręby Kościelne. Kwota umowy: 

16.974,00 zł brutto. Termin realizacji: 25.05.2022 r. Zadanie realizowane jest ze środków 

budżetu Gminy w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Kańkowo. 

6. W dniu 1.04.2022 r. podpisałam umowę na budowę sieci wodociągowej w msc. Zawisty 

Nadbużne na ul. Diamentowej i Złotej. Wykonawca: Zakład Gospodarki Komunalnej 

i Mieszkaniowej w Małkini Górnej, ul. Nurska 144, 07-320 Małkinia Górna. Kwota 

umowy: 27.398,25 zł brutto. Termin realizacji: 10.06.2022 r. Zadanie realizowane jest ze 

środków budżetu Gminy w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Zawisty Nadbużne. 

7. W dniu 1.04.2022 r. podpisałam umowę na budowę sieci wodociągowej w msc. Zawisty 

Nadbużne osiedle za Kościołem. Wykonawca: Zakład Gospodarki Komunalnej 

i Mieszkaniowej w Małkini Górnej, ul. Nurska 144, 07-320 Małkinia Górna. Kwota 

umowy: 129.150,00 zł brutto. Termin realizacji: 10.06.2022 r. Zadanie realizowane jest 

ze środków budżetu Gminy. 

8. W dniach 2-3.04.2022 r. po raz XIX został zorganizowany Wiosenny Turniej Piłki 

Ręcznej Dziewcząt o Puchar Wójta Gminy Małkinia Górna. 

9. W dniu 04.04.2022 r. w Warszawie podpisałam porozumienie z Polskimi Kolejami 

Państwowymi S.A. w sprawie współpracy przy realizacji projektu pn. „Budowa dworca 



kolejowego Małkinia” realizowanego w ramach „Programu Inwestycji Dworcowych PKP 

S.A. na lata 2016-2023”. Inwestycja finansowana ze środków własnych PKP S.A. 

Budowa dworca w Małkni Górnej będzie realizowana w formule „Projektuj i wybuduj”. 

Gmina Małkinia Górna przekazuje ok. 1600 m2 gruntów pod budowę nowego budynku 

dworca kolejowego. 

10. W dniu 5.04.2022 r. podpisałam umowę na wykonanie robót budowlanych polegających 

na malowaniu sali i korytarza w świetlicy wiejskiej w miejscowości Rostki Wielkie. 

Wykonawca: ALBERT Usługi Remontowo-Wykończeniowe Albert Szulęcki. Kwota 

umowy: 15.300,00 zł brutto. Termin realizacji: 15.05.2022 r. Zadanie realizowane jest ze 

środków budżetu Gminy w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Rostki Wielkie. 

11. W dniu 11.04.2022 r. na wniosek Powiatowego Zarządu Dróg w Ostrowi Mazowieckiej 

wydano decyzję zezwalającą na usunięcie drzewa – z gatunku topola włoska -  rosnącego 

w pasie drogi powiatowej w m. Kiełczew.  

12. W dniu 12.04.2022 r. podpisałam umowę na wykonanie dokumentacji projektowej 

na zadanie pn.:,,Budowa ul. Spokojnej w msc. Kiełczew”. Wykonawca: PROMAK 

Krzysztof Makowski, ul. Przemysłowa 15, 08-300 Sokołów Podlaski. Kwota umowy: 

147.600,00 zł brutto. Termin realizacji: 30.04.2023 r.  

13. W dniu 12.04.2022 r. nastąpiło otwarcie ofert przetargu pn. „Budowa sieci kanalizacji 

sanitarnej w miejscowości Rostki Wielkie, gm. Małkinia Górna. Etap II”. Wpłynęła jedna 

oferta. Ofertę złożyła firma SMOL - TERM Marcin Smoliński z Giełczyna na kwotę 

2 930 000,00 zł brutto.  

14. W dniu 14.04.2022 r. zleciłam przeprowadzenie prac geodezyjnych związanych 

z wydzieleniem działki przeznaczonej pod budowę dworca kolejowego na stacji PKP 

,,Małkinia”. Wykonawca: Usługi Geodezyjne Robert Dziwulski, ul. Leśna 13/16, 07-320 

Małkinia Górna. Kwota zlecenia 2.300,00 zł.  

15. W dniu 19.04.2022 r. zleciłam wymianę 5 szt. opraw oświetlenia ulicznego na terenie 

sołectwa Niegowiec. Wykonawca: PHU MADO Andrzej Mróz ul. Leśna 3, 08-330 Kosów 

Lacki. Kwota zlecenia: 3750,00 zł brutto. Termin realizacji 20.05.2022 r.  

16. W dniu 19.04.2022 r. wystawiono 152 upomnienia z tytułu zaległości w opłatach za 

odpady komunalne.  

17. W dniu 20.04.2022 r. po uzyskaniu opinii z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska 

w Warszawie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego z Ostrowi Mazowiec-

kiej oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sokoło 



wie Podlaskim wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia 

polegającego na „Budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączeniami w miejsco-

wościach Zawisty Podleśne i Kańkowo”.  

18. W dniu 20.04.2022 r.  uczestniczono w zdalnym posiedzeniu Ostrowskiego Powiatowego 

Zespołu Zarządzania Kryzysowego. 

19. W dniu 21.04.2022 r. Gmina Małkinia Górna brała udział w treningu radiowym 

w systemie ostrzegania ludności cywilnej i wojsk o zagrożeniach uderzeniami 

z powietrza. 

20. W dniu 22.04.2022 r. ogłoszono otwarty konkurs ofert 1/2022 na wsparcie zadań publicz-

nych w ramach Programu współpracy Gminy Małkinia Górna z organizacjami pozarzą-

dowymi oraz podmiotami, o których mowa art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003  r. 

o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, na rok 2022,  z zakresu: ochrony i pro-

mocji zdrowia; kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; wspar-

cia i upowszechniania kultury fizycznej; działalności na rzecz osób  wieku emerytalnym; 

działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. Łączna kwota do-

tacji 40 000 zł. Termin składania ofert 17.05.2022 r. 

21. W dniu 26.04.2022 r. ogłoszono przetarg na zadanie pn: „Utwardzenie działki 1102/11 

w Małkini Górnej” (Budowa drogi od Nurskiej w stronę Bużyska). W dniu 12.05.2022 

roku nastąpi otwarcie ofert. 

22. W dniu 26.04.2022 r. zorganizowano szkolenie dla nauczycieli ze Szkoły Podstawowej 

im. ks. Jana Twardowskiego w Glinie  pt. ”Dyscyplina przede wszystkim” oraz szkolenie 

dla rodziców ze Szkoły Podstawowej w Glinie oraz ze Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. 

Ostrowskiej pt. „Trening umiejętności wychowawczych”. 

23. W dniu 27.04.2022 r. zorganizowano szkolenie dla rodziców ze Szkoły Podstawowej nr 2 

im. Fryderyka Chopina , ul. Leśna 15 pt. „ Komunikacja Rodzic - Szkoła. Poszerzenie 

kompetencji dotyczących utrzymania prawidłowej komunikacji na linii dziecko-mło-

dzież-osoba dorosła, rodzice-szkoła”.  

24. W dniu 28.04.2022 r. zorganizowano szkolenie dla nauczycieli ze Szkoły Podstawowej 

w Orle pt. „Dyscyplina przede wszystkim” oraz szkolenie nt. radzenia sobie z nieprawi-

dłowymi zachowaniami uczniów, dla rodziców ze Szkoły Podstawowej w Orle szkolenie 

pt. „ Bo gdy życie traci sens… Depresje, samookaleczenia, próby samobójcze u dzieci 

i młodzieży”. 



25. Zleciłam naprawę ubytków w drogach o nawierzchni asfaltowej na terenie Gminy 

Małkinia Górna oraz przeprowadzenie prac polegających na bieżącym utrzymaniu dróg o 

nawierzchni żwirowej: 

- Zawisty Nadbużne, zjazd z ul Wilczyńskiego, 

- pobocza w ciągu ul. Sobieskiego 

- ul. Leśna w msc. Kiełczew 

- droga do posesji nr 57 w m. Małkinia Mała Przewóz, 

- Rostki Wielkie ,,Kępina" 

- plac przed cmentarzem parafialnym, 

-zlecono naprawę oświetlenia drogowego firmie  MADO w ramach bieżącej konserwacji. 

- wycinane są zakrzaczenia dróg gminnych  

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

pasie drogowym. 

26. Sporządzono: 5 aktów urodzenia, 2 akty małżeństwa, 3 akty zgonu. Odbyły się 2 śluby 

cywilne. Przyjęto 4 zapewnienia o wstąpieniu w związek małżeński. Sporządzono i 

wydano łącznie 44 odpisy aktów stanu cywilnego. 

27. Przyjęto od mieszkańców 51 wniosków o wydanie dowodu osobistego, wydano 73 

dowody i 54 dowody osobiste unieważniono. 

28. Zameldowano 14 osób, prowadzone jest 1 postępowanie o wymeldowanie 1 osoby z 

pobytu stałego. 

29. W związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie nadano łącznie 238 nr PESEL, w tym dla 

121 dzieci. 

30. W zakresie pomocy dla obywateli z Ukrainy: 

- W dalszym ciągu prowadzona jest Gminna Zbiórka dla obywateli z Ukrainy. W okresie 

od 22 marca do 20 kwietnia 2022 roku dary trafiły do obywateli z Ukrainy 

zakwaterowanych w miejscowościach: Kańkowo, Małkinia Górna, Grądy, Kiełczew, 

Błędnica, Małkinia Mała – Przewóz, Daniłowo Parcele, Niegowiec, Daniłówka Pierwsza 

i Prostyń.  

- 29 marca 2022 roku opublikowano na stronie internetowej Urzędu Gminy komunikat 

dotyczący świadczenia pieniężnego za zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy 

przez osoby fizyczne oraz podmioty prowadzące działalność gospodarczą.  

Wystosowano pisma do mieszkańców gminy Małkinia Górna, którzy zakwaterowali 

obywateli z Ukrainy do swoich prywatnych nieruchomości informujących o możliwości 

ubiegania się o świadczenie pieniężne oraz wymagań jakie należy spełnić. Do pism  



dołączone zostały niezbędne druki (wniosek o świadczenie pieniężne z wypełnionym 

oświadczeniem oraz karty dla każdej osoby przyjętej do zakwaterowania). 

- W okresie od 30 marca do 28 kwietnia 2022 roku przekazywano raporty do Komendy 

Powiatowej Policji w Ostrowi Mazowieckiej oraz do Starostwa Powiatowego w Ostrowi 

Mazowieckiej o liczbie obywateli z Ukrainy przebywających na terenie gminy Małkinia 

Górna.  

31. Zapraszam na uroczystą Mszę Świętą z okazji 231. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 

Maja, która odbędzie się o godzinie 1200 w kościele pw. Nawrócenia Świętego 

Pawła Apostoła w Małkini Górnej.  

 


