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Informacja z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami, 

 tj. od  01 lutego 2022 r. do 30 marca 2022 r.  

 

 

1. W dniu 03.02.2022 roku rozstrzygnięto nabór na wolne stanowisko  urzędnicze do 

spraw obsługi klienta w Urzędzie Gminy w Małkini Górnej przy ul. Przedszkolnej 1. 

Do zatrudnienia została wybrana Pani Marta Karwacka zamieszkała w Małkini Górnej. 

2. W dniu 03.02.2022 r. został przeprowadzony konkurs na kandydata na stanowisko 

dyrektora do Przedszkola Samorządowego w Małkini Górnej. 23 lutego 2022 r. 

wydałam zarządzenie w sprawie zatwierdzenia kandydata na stanowisko dyrektora 

Przedszkola Samorządowego w Małkini Górnej oraz zarządzenie w sprawie 

powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Samorządowego w Małkini Górnej na 

okres od 1 marca 2022 r. do 31 sierpnia 2026 r. Na stanowisko dyrektora powołana 

została Pani Zofia Grzymkowska.  

3. W dniu 04.02.2022 r. zleciłam firmie PHU Mado Andrzej Mróz montaż 9 opraw 

oświetleniowych na terenie sołectwa Poniatowo. Wartość zlecenia 6 750,00 zł brutto. 

Zadanie realizowane jest ze środków budżetu Gminy w ramach funduszu sołeckiego 

sołectwa Poniatowo. 

4. W dniach 4 i 7.02.2022 r. oraz w dniu 3.03.2022 roku wysłane zostały po raz kolejny 

pisma z projektem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Małkinia Górna wraz z prognozą oddziaływania na środowisko: 

- o zaopiniowanie projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Małkinia Górna oraz ewentualne zajęcie stanowiska - do 21 

instytucji, 

- o uzgodnienie projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Małkinia Górna do 3 instytucji w tym do Regionalnego 

Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, Wydział Spraw Terenowych I 

w Ostrołęce, ul. Berka Joselewicza 1, 07-410 Ostrołęka. 

W dniu 23 marca 2022 r. otrzymaliśmy Postanowienie Regionalnego Dyrektora 

Ochrony Środowiska w Warszawie o nieuzgodnieniu projektu Studium ze wskazaniem 

warunków, po spełnieniu których możliwe byłoby uzgodnienie. 

5. W dniu 08.02.2022 r. ogłoszony został otwarty konkurs ofert na realizację „Programu 

polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców gminy Małkinia 

Górna na lata 2020-2024” w roku 2022. Ofertę złożył Szpital w Ostrowi Mazowieckiej.  

W dniu 18.03.2022 r. odbyło się uroczyste podpisanie umowy. 

6. W dniu 10.02.2022 r. zleciłam firmie PHU Mado Andrzej Mróz wykonanie odcinka 

sieci oświetleniowej w miejscowości Prostyń. Wartość zlecenia 4 400,00 zł brutto. 

Zadanie realizowane jest ze środków budżetu Gminy w ramach funduszu sołeckiego 

sołectwa Prostyń oraz środków własnych. 

7. W dniu 10.02.2022 r. w Ochotniczej Straży Pożarnej w Małkini Górnej odbyło się 

posiedzenie Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP.    

8. W dniu 11.02.2022 r. do Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie złożono wniosek 

o przyznanie pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach 

zadania „MAZOWIECKIE STRAŻNICE OSP-2022” na remont pomieszczenia 

socjalnego w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Małkini Górnej. 

9. W dniu 11.02.2022 r. – do Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie złożono wniosek 

o przyznanie pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach 

zadania „OSP-2022” na zakup ubrań specjalnych strażackich kompletnych w ilości 8 

kompletów dla jednostki OSP Małkinia Górna i 4 komplety dla jednostki OSP Grądy. 
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10. W dniu 11.02.2022 r. zleciłam firmie PHU MIGAEL Mirosław Miciukiewicz dostawę 

zmywarki dla sołectwa Grądy. Wartość zlecenia 1 149,00 zł brutto. Zadanie 

realizowane jest ze środków budżetu Gminy w ramach funduszu sołeckiego sołectwa 

Grądy. 

11. W dniach 15 i 16.02.2022 r. wysłano do wskazanych ustawą instytucji 

zawiadomienia o podjęciu przez Radę Gminy Małkinia Górna uchwał w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego: 

- działek ewidencyjnych nr 711 i 712 w obrębie geodezyjnym Zawisty Podleśne 

- działek ewidencyjnych nr 1078 i 1079 w obrębie geodezyjnym Rostki Wielkie, 

informujące o możliwości składania wniosków do wyżej wymienionych planów. 

Wysłano również pisma do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego 

w Ostrowi Mazowieckiej i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 

w Warszawie z prośbą o uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości 

informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko projektu 

planu zagospodarowania przestrzennego: 

- działek ewidencyjnych nr 711 i 712 w obrębie geodezyjnym Zawisty Podleśne, 

- działek ewidencyjnych nr 1078 i 1079 w obrębie geodezyjnym Rostki Wielkie 

w ramach przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. 

12. W dniu 15.02.2022 r. złożyłam wniosek o dofinasowanie w drugim naborze wniosków 

w Rządowym Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na:  

a) „Budowa miejsc postojowych, wewnętrznych dróg dojazdowych, sieci kanalizacji 

deszczowej, sieci kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej oraz oświetlenia”  

Wnioskowana kwota dofinansowania:  4 721 500,00 złotych, 

b) „Rozbudowa i budowa ul. Sobieskiego w Kańkowie”  Wnioskowana kwota 

dofinansowania: 12 421 200,00 złotych, 

c) „Budowa sieci dróg i infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej w Gminie Małkinia 

Górna” Wnioskowana kwota dofinansowania : 30 205 876,87 złotych.  

13. W dniu 17.02.2022 r. – Gmina Małkinia Górna brała udział w treningu radiowym 

w systemie ostrzegania ludności cywilnej i wojsk o zagrożeniach uderzeniami z 

powietrza. 

14. W dniu 18.02.2022 r. złożyłam wniosek o dofinasowanie w ramach programu 

„Mazowsze dla sportu 2022”– na realizacje zadania pn.: „Budowa zaplecza szatniowo-

sanitarnego przy boisku w Małkini Górnej”. Wnioskowana kwota dofinansowania:  298 

544,00 zł 

15. W dniu 18.02.2022 r. zleciłam firmie GRAPA SYSTEMS dostawę tablicy sołeckiej dla 

sołectwa Małkinia Górna III. Wartość zlecenia 1 216,67 zł brutto. Zadanie realizowane 

jest ze środków budżetu Gminy w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Małkinia 

Górna III. 

16. W dniu 22.02.2022 r. podpisałam umowę z firmą PGE Obrót S.A. z siedzibą ul. 8 Marca 

6, 35-959 Rzeszów na zadanie pn.: „Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Gminy 

Małkinia Górna i jednostek organizacyjnych Gminy Małkinia Górna w okresie 

01.03.2022 r. – 30.06.2022 r.” Termin realizacji: do 30.06.2022 r. Cena netto: 899,00 

zł/MWh. 

17. W dniu 23.02.2022 r. – uczestniczono w zdalnym posiedzeniu Ostrowskiego 

Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. 

18. W dniu 23.02.2022r. wystąpiono do Starosty Powiatu Ostrowskiego o wydanie 

zezwolenia na usunięcie 13 szt drzew rosnących na terenie działki w Małkini Górnej 

stanowiącej własność gminy Małkinia Górna – w dniu 15 marca wpłynęła decyzja 

zezwalająca na ich wycinkę. 
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19. W dniu 25.02.2022 r. w Przedszkolu Samorządowym w Małkini Górnej, a 28 lutego w 

Żłobku Gminnym w Małkini Górnej przeprowadzony został audyt z zakresu ochrony 

danych osobowych, zgodnie z harmonogramem audytów na 2022 rok. 

20. W dniach 23, 24.02.2022 r. zostało przekazane do Wojewody sprawozdania z realizacji 

programu Laboratoria Przyszłości. 

21. W dniu 23.02.2022r. wystąpiono do Starosty Powiatu Ostrowskiego o wydanie 

zezwolenia na usunięcie 13 szt drzew rosnących na terenie działki w Małkini Górnej 

stanowiącej własność gminy Małkinia Górna – w dniu 15 marca wpłynęła decyzja 

zezwalająca na ich wycinkę 

22. W dniu 28.02.2022 r. zleciłam firmie PHU Mado Andrzej Mróz wymianę 3 opraw 

rtęciowych na oprawy LED w miejscowości Kiełczew i Daniłówka Pierwsza. Wartość 

zlecenia 2 250,00 zł brutto. 

23. W dniu 28.02.2022 r. został wysłany wniosek do Kuratorium Oświaty w Warszawie o 

zapotrzebowanie środków finansowych na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych na 

kwotę 35 000 zł. 

24. W dniu 28.02.2022 r. odbyło się spotkanie z dyrektorami szkół i przedszkola w sprawie 

omówienia bieżących spraw dotyczących oświaty oraz koordynacji pomocy dla 

obywateli Ukrainy. 

25. W dniu 28.02.2022 r. – uczestniczono w zdalnym posiedzeniu Ostrowskiego 

Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. 

26. W dniu 28.02.2022 r. - w Urzędzie Gminy w Małkini Górnej odbyło się posiedzenie 

Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Tematem posiedzenia zespołu była 

aktualna sytuacja na Ukrainie. Omówione zostały najważniejsze procedury w związku 

z napływem do Polski uchodźców oraz zasadami zbiórek żywności i dystrybucją darów. 

Uczestniczy posiedzenia omówili bieżącą sytuację i wyzwania jakie czekają Gminę 

Małkinia Górna. 

27. W dniu 28.02.2022 r. przekazano do Urzędu Skarbowego w Ostrowi Mazowieckiej 21 

tytułów wykonawczych  z tytułu zalegania w opłatach za odpady komunalne. 

28. W dniu 01.03.2022 r. uczestniczyłam w zdalnym spotkaniu informacyjno-

koordynacyjnym Wojewody Mazowieckiego dotyczącym pomocy dla ludności 

ukraińskiej uciekającej z terenów objętych konfliktem. 

29. W dniu 02.03.2022 r. na wniosek Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Nurskiej 128 

wydano decyzję zezwalającą na usunięcie brzozy rosnącej na terenie wspólnoty 

mieszkaniowej. 

30. W dniu 02.03.2022 r. podpisano umowy z firmą BUDPLAN Sp. z o.o. ul. Kordeckiego 

20, Warszawa, na wykonanie zadania pod nazwą:  

- „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego działek ewidencyjnych nr 711 i 

712 w obrębie geodezyjnym Zawisty Podleśne”,  

- „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego działek ewidencyjnych nr 1078 i 

1079 w obrębie geodezyjnym Rostki Wielkie”. 

Kwota wynagrodzenia łącznie z dwa plany: 30 000,00 zł netto, 36 900,00  zł brutto. 

31. W dniu 04.03.2022 roku rozstrzygnięto nabór na wolne stanowisko urzędnicze do spraw 

planowania, gospodarki przestrzennej i rewitalizacji w Urzędzie Gminy w Małkini 

Górnej przy ul. Przedszkolnej 1.  Do zatrudnienia została wybrana Pani Katarzyna Żach 

zamieszkała w Glinie. 

32. W dniu 6.03.2022 roku odbyła się X Edycja Tropem Wilczym - Bieg Pamięci Żołnierzy 

Wyklętych.  W biegu wzięło udział 120 uczestników, by w ten symboliczny sposób 

uczcić pamięć o żołnierzach działających w latach 1944 – 1963 w ramach powojennego 

podziemia antykomunistycznego i antysowieckiego.  



4 
 

33. Od 7 marca do 26 marca br. gościliśmy na terenie naszej gminy dzieci i młodzież  

w ramach programu ERASMUS +.  Uczniowie zza granicy przybyli do nas z takich 

krajów jak: Turcja, Grecja, Włochy i Bułgaria. 

34. W dniu 08.03.2022 roku podpisałam umowę z firmą Przedsiębiorstwo Usługowo 

Handlowe Tomasz Pyrgiel z siedzibą ul. M. C. Skłodowskiej 12, 07-320 Małkinia 

Górna na zadanie pn.: „Bieżące utrzymanie dróg gminnych o nawierzchni z kruszyw i 

gruntowych na terenie gminy Małkinia Górna w 2022 roku. ”  Firma ta jako jedyna 

złożyła ofertę na kwotę  614 729,40 zł brutto.  

35. W dniu 08.03.2022 r. wydane zostały 3 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 

dla punktu gastronomicznego w Małkini Górnej. 

36. W dniu 09.03.2022 r. w Urzędzie Gminy odbyło się spotkanie z projektantami Biura 

Projektowego „Arch-Dom”, na którym omówiono kwestie dotyczące projektu 

cmentarza komunalnego oraz umowy na sporządzenie projektu. Przeprowadzono 

również wizję lokalną terenu. 

37. W dniu 09.03.2022 roku zleciłam naprawę dróg gruntowych na terenie Gminy w ramach 

zadania „ Bieżące utrzymanie dróg gminnych o nawierzchni z kruszyw i gruntowych na 

terenie gminy Małkinia Górna w 2022 roku”. 

38. W dniu 09.03.2022 r. uczestniczono w zdalnym posiedzeniu Ostrowskiego 

Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego 

39. W dniu 10.03.2022 r. zleciłam firmie F.H.U. HUSQVARNA dostawę wyposażenia w 

narzędzia dla Szkoły Podstawowej w Orle. Wartość zlecenia 4719,00 zł brutto. Zadanie 

realizowane jest ze środków budżetu Gminy w ramach funduszu sołeckiego sołectwa 

Daniłowo Parcele. 

40. W dniu 10.03.2022 r. zleciłam firmie PHU Mado Andrzej Mróz wymianę 2 opraw 

rtęciowych na oprawy LED na ulicy Ostrowskiej. Wartość zlecenia 1 500,00 zł brutto. 

41. W dniu 10.03.2022 r. Wójt Gminy Małkinia Górna po zasięgnięciu opinii związków 

zakładowych wydał zarządzenie w sprawie ustalenia planu dofinansowania form 

doskonalenia zawodowego nauczycieli, określenia maksymalnej kwoty dofinansowania 

opłat pobieranych przez podmioty, o których mowa w art. 70a ust.3a pkt 1 i 2 ustawy z 

dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz form i specjalności kształcenia, na które 

dofinansowanie jest przyznawane dla nauczycieli zatrudnionych w jednostkach 

oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Małkinia Górna na 2022 r.  

42. W dniu 11.03.2022 r. zleciłam firmie LOCOBOX Sp. z o.o. dostawę wyposażenia dla 

Szkoły Podstawowej w Orle. Wartość zlecenia 9069,59 zł brutto. Zadanie realizowane 

jest ze środków budżetu Gminy w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Błędnica. 

43. W dniu 11.03.2022 roku ogłoszono przetarg na zadanie pn: „BUDOWA DROGI 

GMINNEJ RELACJI BŁĘDNICA - MAŁKINIA DOLNA ” Projekt współfinansowany 

z Rządowego Funduszu „Polski Ład” Program Inwestycji Strategicznych. Najtańszą 

ofertę złożyła firma Przedsiębiorstwo Budowy i Utrzymania Dróg Sp. z o.o. z siedzibą 

ul. Brokowska 37, 07-300 Ostrów Maz. na kwotę 1 796 741,57 zł brutto.  

44. W dniu 15.03.2022 r. na rzecz Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Małkini 

Górnej przy ul. Kościelnej 46 została wydana decyzja zezwalająca na usunięcie sosny 

z działki stanowiącej cmentarz. 

45. W dniu 16.03.2022 roku podpisałam umowę z Zakładem Gospodarki Komunalnej 

w Małkini Górnej na zadanie pn.: „Budowa odcinka chodnika z kostki brukowej w 

ciągu drogi w msc. Małkinia Dolna”. Wartość umowy 49 752,52 zł brutto. Zadanie 

realizowane jest ze środków budżetu Gminy w ramach funduszu sołeckiego sołectwa 

Małkinia Dolna w kwocie - 19 752,52  zł oraz środków własnych Gminy w kwocie - 

30 000,00 zł. 
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46. W dniu 16.03.2022r. zostało przygotowane i wysłane do Urzędu Marszałkowskiego 

oraz Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Warszawie roczne 

sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi za 2021r.  

47. W dniu 16 marca 2022 roku w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu odbyła się narada 

z sołtysami.  Po naradzie odbyło się spotkanie z okazji Dnia Sołtysa.  

48. W dniu 16.03.2022 roku podpisałam umowę z Zakładem Gospodarki Komunalnej w 

Małkini Górnej na zadanie pn.: „Budowa odcinka nowego ogrodzenia na placu zabaw 

przy ul. Słowackiego”. Wartość umowy 10 516,50 zł brutto. Zadanie realizowane jest 

ze środków budżetu Gminy w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Małkinia Górna V. 

49. W dniu 16.03.2022 roku podpisałam umowę z Zakładem Gospodarki Komunalnej w 

Małkini Górnej na zadanie pn.: „Budowa odcinka nowego ogrodzenia dz. nr 109  

w msc. Pogórze Gazdy”. Wartość umowy 11 837,52 zł brutto. Zadanie realizowane jest 

ze środków budżetu Gminy w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Podgórze Gazdy.  

50. W dniu 17.03.2022 r. Punkt Informacyjno Konsultacyjny dla osób z problemami 

uzależnienia i ich rodzin został przeniesiony do lokalu znajdującego się na II piętrze w 

budynku ZGKiM przy ul. Nurskiej 144.  

51. W dniu 21.03.2022 r. Wójt Gminy Małkinia Górna wydał decyzję przyznającą zasiłek 

szkolny dla 1 ucznia. 

52. W dniu 23.03.2022 r. zleciłam firmie LAM S.A. dostawę regału garażowego. Wartość 

zlecenia 878,00 zł brutto. Zadanie realizowane jest ze środków budżetu Gminy w 

ramach funduszu sołeckiego sołectwa Małkinia Górna III. 

53. W dniu 22.03.2022 r. – uczestniczono w zdalnym posiedzeniu Ostrowskiego 

Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. 

54. W dniu 23.03.2022 roku podpisałam umowę z firmą Usługi Projektowo Inwestycyjne 

Krzysztof Szeligowski  na zadanie pn.: „Budowa sieci wodociągowej w dz. 191 w 

Małkini Dolnej wraz z przejściem pod drogą wojewódzką nr 694 w msc. Klukowo”.  

Wartość umowy 7 800,00 zł brutto. 

55. W dniu 22 marca 2022 r. na łamach Tygodnika Ostrołęckiego ukazały się Ogłoszenia 

o przystąpieniu do sporządzenia: 

- miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek ewidencyjnych nr 711 

i 712 w obrębie geodezyjnym Zawisty Podleśne w gminie Małkinia Górna; 

- miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek ewidencyjnych nr 1078 

i 1079 w obrębie geodezyjnym Rostki Wielkie w gminie Małkinia Górna, 

Zamieszczono również na głównej stronie urzędu i na tablicy ogłoszeń oraz na BIP 

obwieszczenia o przystąpieniu do sporządzenia wyżej wymienionych planów 

informujące o możliwości składania wniosków do wyżej wymienionych planów. 

56. W dniu 24.03.2022 roku ogłoszono przetarg na zadanie pn: „Budowa sieci kanalizacji 

sanitarnej w miejscowości Rostki Wielkie, gm. Małkinia Górna. Etap II”. Otwarcie ofert 

odbędzie się w dniu 12.04.2022 roku.  

57. W dniu 24 marca 2022 r. do 5 przedsiębiorców z terenu gminy Małkinia Górna wysłano  

pisma w sprawie dostarczenia umowy na odbiór odpadów komunalnych. 

58. W dniu 24.03.2022 r. zleciłam Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Małkini Górnej 

wymianę przepustu oraz regulację pasa drogi na działce gminnej nr ewid. 104 w 

miejscowości Rostki Piotrowice. Wartość zlecenia 8900,00 zł brutto. Zadanie 

realizowane jest ze środków budżetu Gminy w ramach funduszu sołeckiego sołectwa 

Rostki Piotrowice. 

59. W dniu 24 marca 2022 roku w ramach obchodów Narodowego Dnia Pamięci Polaków 

ratujących Żydów pod okupacją niemiecką wraz z  Przewodniczącym  Rady Gminy 
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Panem Jackiem Bogdanem oraz Starostom Ostrowskim Panem Zbigniewem 

Chrupkiem złożyłam wieńce pod pomnikiem Jana Maletki w Treblince. 

60. W dniu 28.03.2022r. odbyły się warsztaty edukacyjno - profilaktyczne  w Szkole 

Podstawowej im. Jana Pawła II w Prostyni:  

- dla uczniów klas 1,2,3 (udział wzięło 51 uczniów) pt. „Czas wolny szansą na 

regenerację sił”,  

- dla uczniów klas 4,5,6,7 (udział wzięło 67 uczniów)  pt. „Lawina emocji- czyli co nam 

w duszy gra”, 

- dla nauczycieli (udział wzięło 20 nauczycieli) pt.„Dyscyplina przede wszystkim - 

Szkolenie na temat radzenia sobie z nieprawidłowymi zachowaniami uczniów”,  

szkolenie dla rodziców ( udział wzięło 60 osób) pt. „Trening umiejętności 

wychowawczych” . 

61. W dniu 29.03.2022 r. – w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Małkini Górnej 

odbyły się gminne eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej 

„Młodzież Zapobiega Pożarom”.  

62. Odbyły się walne zebrania sprawozdawcze w Ochotniczych Strażach Pożarnych z 

terenu Gminy Małkinia Górna w następujących terminach: 

- 19 lutego 2022 r. – OSP Glina, 

- 26 lutego 2022 r. – OSP Zawisty Podleśne, 

- 4 marca 2022 r. – OSP Kańkowo, 

- 5 marca 2022 r. – OSP Małkinia Górna, 

- 12 marca 2022 r. – OSP Daniłówka Pierwsza, 

- 19 marca 2022 r. – OSP Treblinka, 

- 20 marca 2022 r. – OSP Grądy, 

- 26 marca 2022 r. -OSP Prostyń. 

63. Prowadzono stałe zadania dotyczące infrastruktury technicznej, tj: 

-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 

- zlecano naprawę ulic (dróg gminnych) o nawierzchni bitumicznej 

64. Zorganizowano Gminną Zbiórkę dla Uchodźców z Ukrainy. Dzięki zaangażowaniu 

mieszkańców Małkinia Górna, jednostek organizacyjnych i placówek oświatowych 

udało się zgromadzić niezbędne produkty, które poprzez koordynatorów z Urzędu 

Gminy Małkinia Górna trafiły do potrzebujących osób. Pomoc otrzymali obywatele z 

Ukrainy rozlokowani w:  Małkini Górnej, Błędnicy, Glinie, Niegowcu, Rostkach 

Wielkich, Kańkowie  i w Grądach. Asortyment przekazywany jest na podstawie 

protokołu przekazania. Paczki zawierały głównie produkty spożywcze, chemiczne i 

środki higieniczne. 4 marca 2022 r. przekazaliśmy dary do Nadbużańskiego Ośrodka 

Edukacji w Broku. Były to głównie produkty medyczne (bandaże, opatrunki, kompresy, 

leki) oraz lampy i baterie.  

65. Na stronie Urzędu Gminy została stworzona specjalna zakładka „Pomoc dla Ukrainy”, 

która adresowana jest dla obywateli z Ukrainy oraz dla Mieszkańców Gminy Małkinia 

Górna. Zakładka zawiera wszystkie zamieszczone w aktualnościach komunikaty i 

informacje dotyczące pomocy obywatelom z Ukrainy. 

66. Od dnia 03 marca 2022 roku przekazywane są raporty do Komendy Powiatowej Policji 

w Ostrowi Mazowieckiej oraz do Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej o 

liczbie obywateli z Ukrainy przebywających na ternie gminy Małkinia Górna.  
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67. W okresie objętym informacją dokonano oględzin 32 szt. drzew wywróconych i 2 szt. 

drzew złamanych w wyniku silnych wiatrów z następujących obrębów: Daniłowo, 

Małkinia Górna i Zawisty Podleśne.  

68. Rozpoczęto kampanię skierowaną do mieszkańców gminy Małkinia Górna pn. 

„Wspólne sprzątanie – to nasze wyzwanie”.   

69. Sporządzono: 11 aktów urodzenia, 3 akty małżeństwa, 22 aktów zgonu, odbyły się 3 

śluby cywilne, przyjęto 10 zapewnień o wstąpieniu w związek małżeński, wydano  1 

decyzję o zmianie nazwiska, sporządzono i wydano łącznie 279 odpisów aktów stanu 

cywilnego.  

70. W dniu 24 marca br. odwiedziliśmy mieszkankę Małkini Górnej z ul. Brokowskiej 

świętującej  100. URODZINY. 

71. Przyjęto od mieszkańców 136 wnioski o wydanie dowodu osobistego, wydano 108  

i 128 dowodów osobistych unieważniono. 

72. Dokonano zameldowania 43 osób, udzielono 41 informacji osobowych. Prowadzone  

jest 1 postępowanie o wy meldowaniu  osoby z pobytu stałego. 

73. W związku z konfliktem na Ukrainie nadano obywatelom łącznie 117 PESELI, w tym 

62 PESELE dla dzieci. 

 
 

  


