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Informacja z działalności Wójta w okresie między sesjami 

tj. 28.04.2022r. do 31.05.2022r. 

 

1. W okresie od 26 kwietnia br. do 25 maja br. wydano: 

• 10 aktów urodzeń, 

• 12 aktów zgonu, 

• 8 aktów małżeństw, 

• przyjęto 4 zapewnienia o wstąpieniu w związek małżeński, 

• przyjęto 1 oświadczenie o uznaniu ojcostwa, 

• sporządzono i wydano łącznie 222 odpisy aktów stanu cywilnego  

• przyjęto od mieszkańców 66 wniosków o wydanie dowodu osobistego, 

• wydano 59 dowodów osobistych, 

• unieważniono 73 dowody osobiste, 

• dokonano zameldowania 15 osób, 

• udzielono 30 informacji osobowych, 

• obecnie prowadzone jest 1 postępowanie o wymeldowanie z pobytu stałego. 

 

2. W dniu 27 kwietnia br. wydano 6 decyzji przyznających dodatek mieszkaniowy. 

 

3. W dniu 28 kwietnia br. wydano 52 decyzje w sprawie przyznania stypendium szkolnego. 

4. W dalszym ciągu prowadzona jest zbiórka jest Gminna Zbiórka dla obywateli z Ukrainy.    

W okresie od 28 kwietnia br. do 31 maja br. dary trafiły do obywateli z Ukrainy 

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

Błędnica, Daniłówka Pierwsza. W okresie od 28 kwietnia br. do 31 maja br. przekazywano 

raporty do Komendy Powiatowej Policji w Ostrowi Mazowieckiej o liczbie obywateli 

z Ukrainy przebywających na terenie Gminy Małkinia Górna.  

5. W dniu 2 maja br. odwiedziłam mieszkankę Błędnicy i złożyłam gratulacje oraz 

najserdeczniejsze życzenia z okazji 100 rocznicy urodzin.  

6. W dniu 3 maja br. w Kościele pw. Nawrócenia Świętego Pawła Apostoła w Małkini 

Górnej w ramach uroczystości gminnych została odprawiona uroczysta msza święta w 

intencji Ojczyzny z okazji 231. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja. W uroczystości 

udział wzięli radni, sołtysi, kierownicy jednostek organizacyjnych, dyrektorzy szkół oraz 

poczty sztandarowe. 
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7. W dniu 4 maja br. został opublikowany na stronie internetowej Urzędu Gminy komunikat 

dotyczący wzmożonego ruchu kolumn pojazdów wojskowych na drogach w związku z 

ćwiczeniami wojskowymi. Informacja została przesłana e-mailowo do Radnych Rady 

Gminy Małkinia Górna oraz listownie do Sołtysów z terenu Gminy Małkinia Górna. 

 

8. W dniu 4 maja br.  roku unieważniłam przetarg dot. „Budowy sieci kanalizacji sanitarnej 

w miejscowości Rostki Wielkie, gm. Małkinia Górna. Etap II”. Cena najkorzystniejszej 

oferty przewyższała kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie 

zamówienia. 

 

9. W dniu 5 maja br. wysłano arkusze organizacyjne Szkół Podstawowych i Przedszkola, dla 

których organem prowadzącym jest Gmina Małkinia Górna do zaopiniowania do 

Mazowieckiego Kuratorium Oświaty. 

 

10. W dniu 6 maja br. złożyłam do Lokalnej Grupy Działania „Zielone Sioło” w Ostrowi 

Mazowieckiej wniosek o przyznanie pomocy w ranach Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na zadanie „Remont boiska w Rostach Wielkich”. Wnioskowana kwota dotacji 

74 350,00. Koszty ogółem i kwalifikowane 116 853,00 zł. 

 

11. W dniu 6 maja br. ogłosiłam nabór na stanowisko Dyrektora Gminnej Biblioteki 

Publicznej w Małkini Górnej w związku z planowanym odejściem obecnej pani Dyrektor 

na emeryturę.  

12. W dniach 6, 17 oraz 19 maja na terenie placówek oświatowych wręczyłam nagrody 

laureatom oraz uczestnikom konkursu profilaktycznego "Żyję zdrowo – bo nie ulegam  

nałogom" oraz laureatom  ogólnopolskiej kampanii "Zachowaj trzeźwy umysł".   

W gminnym konkursie profilaktycznym wzięło udział 774 uczniów i przedszkolaków. 

13. W dniu 9 maja br. Gmina Małkinia Górna brała udział w treningu radiowym w systemie 

ostrzegania ludności cywilnej i wojsk o zagrożeniach uderzeniami z powietrza w ramach 

ćwiczenia RENEGADE/SAREX- 22. 

 

 

 



 

3 
 

14. W dniu 9 maja br. dokonałam odbioru robót dotyczących inwestycji pn. : „Budowa 

obiektów sportowych” przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Marii Curie- Skłodowskiej  w 

Małkini Górnej. Wartość zrealizowanego zadania to kwota 1 266 437, 65 zł brutto, w tym 

dofinansowanie w kwocie 191 180,00 zł brutto. 

 

15. W dniu 9 maja br. podpisałam umowę na zadanie „Malowanie elewacji Szkoły 

Podstawowej w Prostyni.” Wykonawca: Zakład Remontów Ogólnobudowlanych 

Wiesław Rudziński. Kwota umowy: 21 000,00 zł brutto. Termin realizacji: 30 maja br. 

Zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Prostyń. 

 

16. W dniu 10 maja br. zleciłam ZGKiM Sp. z o.o. naprawę progu zwalniającego na ul. Witosa 

oraz naprawę nawierzchni asfaltowych na: 

- ul. Konstytucji 3 Maja i ul. Leśnej w Małkini Górnej, 

- na drodze gminnej w m. Treblinka, 

- drogi dojazdowej przy sklepie Stokrotka. 

Termin realizacji 20 czerwca br. 

 

17. W dniu 10 maja br. Gmina Małkinia Górna przystąpiła do ogólnopolskiej kampanii 

profilaktycznej Zachowaj Trzeźwy Umysł 2022 „Nie czas na nudę”. 

 

18. W dniu 11 maja br. podpisałam umowę na „Przebudowę drogi wewnętrznej 

zlokalizowanej na działce nr 994 w Małkini Górnej” (droga od ul. Piaski). Wykonawca: 

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Małkini Górnej. Kwota umowy: 

154 665,12 zł brutto. Termin realizacji: 30 października br.  

 

19. W dniu 12 maja br. rozpoczęłam przyjmowanie ofert przetargu pn. „Utwardzenie działki 

1102/11 w Małkini Górnej” (droga dojazdowa od Nurskiej w stronę Bużyska). Wpłynęły 

trzy oferty. Ofertę najkorzystniejszą złożył Zakład Gospodarki Komunalnej i 

Mieszkaniowej Sp. z o.o. z Małkini Górnej na kwotę 383 009,69 zł brutto.  

 

20. W dniu 12 maja br. zorganizowałam spotkanie z dyrektorami Szkół Podstawowych i 

Przedszkola. 
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21. W dniu 13 maja br. zawarłam umowę z Łukaszem Mrozem prowadzącym działalność pod 

nazwą EL – Serwis w Kosowie Lackim, która dotyczyła najmu powierzchni płotu 

na umocowanie banera reklamowego w celach informacyjno – reklamowych. 

22. Z dniem 15 maja br. powołałam panią Ewę Joannę Siwek na stanowisko Dyrektora 

Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Małkini Górnej na czas określony tj. od 

15.05.2022 r. do 15.05.2025 r. 

23. W dniu 15 maja br. uczestniczyłam w  Jubileuszu 50-lecia kapłaństwa Księdza Prałata 

Mariana Niemyjskiego, byłego proboszcza parafii pw. Nawrócenia Świętego Pawła 

Apostoła w Małkini Górnej.  

24. W dniu 16 maja br. wydano 3 decyzje przyznające dodatek mieszkaniowy. 

 

25. W dniu 16 maja br. na wniosek Firmy Milatrans.pl z miejscowości Łyki została wydana 

decyzja zezwalająca na prowadzenie działalności w zakresie  opróżniania zbiorników 

bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Małkinia Górnych. 

 

26. W dniu 16 maja br. w  Szkole Podstawowej nr 1 im. Marii Curie- Skłodowskiej  odbyły 

się warsztaty profilaktyczne dla uczniów klas 4-6 z tematyki „Zgrany zespół- integracja 

w obrębie klasy/ grupy”, a także dla uczniów klas 7-8 z tematyki „ZUI- nie daj się 

wciągnąć!” 

 

27. W dniu 16 maja br. w  Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w 

Kiełczewie odbyły się warsztaty profilaktyczne dla uczniów klas 1-3 z tematyki 

„Przygoda w sieci”, dla uczniów klas 4-6 oraz 7-8 z tematyki „ZUI- nie daj się wciągnąć!” 

 

28. W dniu 16 maja br. w Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w 

Kiełczewie odbyło się  szkolenie dla rodziców na temat „Trening umiejętności 

wychowawczych”. 

 

29. W dniu 16 maja br. podpisałam umowę na wykonanie dokumentacji projektowej dla 

zadania „Budowa dróg gminnych ul. 15 Sierpnia i ul. 11 Listopada”. Wykonawca: 

Pracownia Projektowa KOMI Sp. z o. o. z Białegostoku. Kwota umowy: 136 530,00 zł 

brutto. Termin realizacji: 31.05.2023 r. 
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30. W dniu 17 maja br. w  Szkole Podstawowej nr 2 im. Fryderyka Chopina odbyły się 

warsztaty profilaktyczne dla klas 3a, 3b, 3c z tematyki „Jaka myśl, takie uczucie 

 i czyn – o znaczeniu asertywności”. Dla uczniów klas 4a, 4b, 5a warsztaty z tematyki 

„ZUI- nie daj się wciągnąć!” 

 

31. W dniu 18 maja br. gmina Małkinia Górna włączyła się w obchody XI Ogólnopolskiego 

Tygodnia Świadomości Czerniaka. Hasło kampanii to  „Baw się dobrze! NIE spiecz 

RAKA”. Organizatorem kampanii jest Studenckie Koło Naukowe ONKOMA przy Klinice 

Gastroenterologii Onkologicznej w Narodowym Instytucie Onkologii im. Marii 

Skłodowskiej-Curie w Warszawie – Państwowym Instytucie Badawczym (SKN 

ONKOMA). Gmina brała również udział w ogólnopolskim programie profilaktyki 

czerniaka w roku szkolnym 2021/2022. W ramach programu przeprowadzono 18 lekcji w 

4 szkołach podstawowych zwiększających świadomość na temat nowotworu  skóry - 

czerniaka. 

 

32. W dniu 19 maja br. po uzyskaniu opinii z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w 

Warszawie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrowi Mazowieckiej 

oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Sokołowie 

Podlaskim- została wydana decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach dla 

przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowie drogi gminnej w miejscowości Treblinka 

Gmina Małkinia Górna”. 

 

33. W dniu 19 maja br. ogłosiłam przetarg na zadanie pn.: „Budowa sieci kanalizacji 

sanitarnej w miejscowości Rostki Wielkie, gm. Małkinia Górna. Etap II” W dniu 3 

czerwca br. nastąpi otwarcie ofert. 

 

34. W dniu 19 maja br. wystąpiłam z wnioskiem do Wojewody Mazowieckiego o nadanie 

medali „Za długoletnie pożycie małżeńskie – Złote Gody” dla 25 par małżeńskich z 

Gminy Małkinia Górna. 

35. W dniach 20-22 maja br. w Małkini Górnej został zorganizowany Zlot Mazowieckiej 

Chorągwi Harcerek Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej. W złocie wzięło udział około 

700 osób. Najmłodsze uczestniczki to 5 latki, natomiast najstarsze to 45 latki. Podczas 

zlotu dla części uczestniczek zapewniliśmy nocleg w Szkole Podstawowej nr 2 im. 
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Fryderyka Chopina w Małkini Górnej. Pozostali uczestnicy nocleg spędzili pod 

namiotami na łęgach nad Bugiem w Zawistach Nadbużnych. 

 

36. W dniu 22 maja br. odbyły się Gminne Obchody Dnia Strażaka połączone z Jubileuszem 

102- lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Prostyni.  

 

37. W dniu 23 maja br. w Szkole Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Glinie, 30 maja 

w Szkole Podstawowej w Orle, a 31 maja w Ośrodku Pomocy Społecznej w Małkini 

Górnej został przeprowadzony audyt z zakresu ochrony danych osobowych, zgodnie 

z harmonogramem audytów na 2022 rok. 

 

38. W dniu 24 maja br. podpisałam aneks do studium, którego termin na wykonanie prac 

minął 27 maja br. Aneksem wydłużamy termin wykonania prac przez Firmę Budplan do 

27 października br. 

 

39. W dniu 25 maja br. ogłosiłam przetarg na zadanie pn.: „Dostawa energii elektrycznej dla 

potrzeb Gminy Małkinia Górna i jednostek organizacyjnych Gminy Małkinia Górna 

w okresie 01.07.2022 r. –31.12.2022 r.” W dniu 2 czerwca br. nastąpi otwarcie ofert. 

 

40. W dniach 25 maja br. i 26 maja br. przeprowadzona została kwalifikacja wojskowa. 

Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej w 2022 roku podlegało 74 osoby 

(rocznik podstawowy 2003- 61 mężczyzn, roczniki starsze o nieuregulowanym stosunku 

służby wojskowej- 11 mężczyzn oraz 2 kobiety). 

 

41.  W dniu 26 maja br. ogłosiłam wyniki otwartego konkursu ofert na dofinansowanie zadań 

publicznych dla organizacji pozarządowych.  Do realizacji wybrano następujące oferty: 

• z zakresu: wsparcia i upowszechniania kultury fizycznej, oferta Uczniowskiego Klubu 

Sportowego „Dwójka” ul. Leśna 15, 07-320 Małkinia Górna przyznana dotacja 5000 

zł;  

• z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym- oferta Stowarzyszenia 

„Małkiński Krąg” ul. Biegańskiego 3/9, 07-320 Małkinia Górna, przyznana dotacja 5000 

zł . 

Na pozostałe zadania ogłoszone w  konkursie nie złożono ofert, w związku z tym otwarty 

konkurs na niżej wymienione zadania zostaje unieważniony: 
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• ochrona i promocja zdrowia, 

• kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, 

• działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. 

42.  W dniu 27 maja br. podpisałam umowę na „Budowę drogi gminnej relacji Błędnica – 

Małkinia Dolna”. Wykonawca: Przedsiębiorstwo Budowy i Utrzymania Dróg Sp. z o.o. z 

Ostrowi Mazowieckiej. Kwota umowy: 1 796 741,57 zł brutto. Termin realizacji: 

30.06.2023 r. Inwestycja realizowana w ramach programu „Polski Ład”. 

 

43. W dniu 27 maja br. w ramach złożonego wniosku o przyznanie pomocy finansowej ze 

środków województwa mazowieckiego na zadanie „MAZOWIECKIE STRAŻNICE OSP- 

2022” Gmina Małkinia Górna została wpisana na listę beneficjentów uprawnionych do 

otrzymania dofinansowania z przeznaczeniem na remont pomieszczenia socjalnego w OSP 

Małkinia Górna w kwocie 23 893, 00 zł.  

44. W dniu 30 maja br. odbyło się posiedzenie Gminnej Komisji Urbanistyczno – 

Architektonicznej Gminy Małkinia Górna w sprawie zaopiniowania projektów MPZP działek 

ewidencyjnych nr 1078 i 1079 w obrębie geodezyjnym Rostki Wielkie w Gminie Małkinia 

Górna oraz MPZP działek ewidencyjnych nr 711 i 712 w obrębie geodezyjnym Zawisty 

Podleśne w Gminie Małkinia Górna. W posiedzeniu uczestniczyli także projektanci Firmy 

Budplan oraz pracownicy Referatu Gospodarki Przestrzennej i Rewitalizacji. 

 

45.  W dniu 30 maja br. po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez Panią Ewę Siwek Dyrektora 

Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Małkini Górnej wydałam zezwolenie na 

przeprowadzenie imprezy masowej artystyczno- rozrywkowej pn. „Małkińska Noc 

z Gwiazdami” – koncert Gwiazd w dniu 25 czerwca 2022r.  

46. W dniu 31 maja br. złożyłam w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego 

wniosek o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na zadanie pn.: 

„Budowa i przebudowa drogi gminnej nr 206414W w m. Małkinia Mała Przewóz.” 

Wnioskowana Kwota dotacji 1 044 089,00 zł. Całkowity koszt zadania 1 790 594,86 złotych. 

Koszty kwalifikowane 1 640 875,57 zł. 

47. Zleciłam wymianę 2 szt. opraw oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Kańkowo 

i Prostyń. Wykonawca: PHU MADO Andrzej Mróz ul. Leśna 3, 08-330 Kosów Lacki. 

Kwota zlecenia: 1 700,00 zł brutto. Termin realizacji 31 maja br.  
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48. W ramach bieżącego utrzymania dróg o nawierzchni żwirowej zleciłam wykonanie 

napraw na: 

- ul. Kościelnej wjazd na cmentarz, 

- ul. Kolejowej, 

- dwóch drogach dojazdowych w Żachach Pawłach. 

 

49. Zleciłam naprawę oświetlenia drogowego firmie  MADO w ramach bieżącej konserwacji. 

 

50. Wydałam decyzje na zajęcie pasa drogowego oraz decyzje na umieszczenie urządzeń 

w pasie drogowym. 

 

 


