
Informacja z działalności Wójta w okresie między sesjami 

tj. od 13.06.2022r. do 05.07.2022 r.: 

 

1. W dniu 13.06.2022 r. na terenie Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana 

Wyszyńskiego w Kiełczewie, odbyło się wydarzenie pn. „Dzień Rodziny”, którego 

hasłem przewodnim było propagowanie „Zdrowych nawyków” wśród dzieci 

i młodzieży. Podczas imprezy realizowane były działania z zakresu profilaktyki 

uzależnień. 

2. W dniu 14.06.2022 r. Gmina otrzymała dotacje na realizację zadania pn.: ,,Budowa drogi 

gminnej ul. Leśna w miejscowości Kiełczew”.  Kwota dotacji 264 000,00 zł w ramach 

Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.  

3. W dniu 14.06.2022 r. w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Prostyni, 

a 29.06.2022 r. w Szkole Podstawowej im. kard. Stefana Wyszyńskiego w Kiełczewie 

przeprowadzony został audyt z zakresu ochrony danych osobowych, zgodnie 

z harmonogramem audytów na 2022 rok. 

4. W dniu 14.06.2022 r. wydałam zarządzenie nr 67/2022 w sprawie powołania Komisji 

Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu wyłaniającego kandydata 

na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Orle. 

5. W dniu 14.06.2022 r. wydałam zarządzenie nr 68/2022 w sprawie powołania Komisji 

Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu wyłaniającego kandydata 

na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Glinie. 

6. W dniu 14.06.2022 r. wydałam zarządzenie nr 69/2022 w sprawie powołania Komisji 

Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu wyłaniającego kandydata 

na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Kard. Stefana Wyszyńskiego 

w Kiełczewie. 

7. W dniu 14.06.2022 r. wydałam decyzję w sprawie przyznania zasiłku szkolnego. 

8. W dniu 15.06.2022 r. z Samorządem Województwa Mazowieckiego podpisano umowę 

na udzielenie pomocy finansowej w kwocie 4.920,00 zł w formie dotacji celowej 

z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pod nazwą: 

„Przeprowadzenie akcji edukacyjno - informacyjnej na terenie Gminy Małkinia Górna” 

w ramach programu „Mazowsze dla czystego powietrza 2022”. Podczas Małkińskiej 

Nocy z Gwiazdami zorganizowane było stoisko edukacyjno-informcyjne w którym 

dystrybuowano materiały w formie ulotek i plakatów z informacjami o dobrych 

praktykach w zakresie ochrony powietrza i oszczędności energii. W trakcie tej imprezy 

plenerowej doświadczony edukator prowadził konkursy i zabawy dla dzieci związane 

z tematyką ochrony środowiska. Realizowane były również pokazy obsługi oraz lotu 

drona antysmogowego. 

9. W dniach 15-24.06.2022 r.  przeprowadzono na terenie placówek oświatowych działania 

profilaktyczno – prewencyjne w celu zapewnienia bezpiecznego wypoczynku dzieci i 

młodzieży w okresie letnim. Były to wspólne działania Gminnej Komisji 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Komisariatu Policji w Małkini Górnej. 

Podczas spotkań z uczniami i przedszkolakami poruszany był temat bezpieczeństwa nad 

wodą, bezpiecznego spędzania wakacji, odpowiedzialności karnej osób nieletnich, 

cyberprzemocy, bezpieczeństwa w sieci, problemu spożywania alkoholu, dopalaczy, 

papierosów oraz bezpieczeństwa w ruchu drogowym.  

10. W dniu 20.06.2022 roku podpisałam umowę z firmą: PROMAK Krzysztof Makowski,  

ul. Przemysłowa 15, 08-300 Sokołów Podlaski na pełnienie inspektora nadzoru 

inwestorskiego przy realizacji inwestycji pn.: „Utwardzenie działki 1102/11 w Małkini 

Górnej. Kwota umowy: 4797,00 zł brutto.  

11. W dniu 22.06.2022 r.  w ramach złożonego wniosku o przyznanie pomocy finansowej 

ze środków województwa mazowieckiego na zadanie „OSP-2022” Gmina Małkinia 

Górna została wpisana na listę beneficjentów uprawnionych do otrzymania 



dofinansowania z przeznaczeniem  na zakup środków ochrony osobistej strażaka – zakup 

8 kompletów ubrań specjalnych  dla jednostki OSP Małkinia Górna i 2 kompletów ubrań 

specjalnych dla jednostki OSP Grądy. Kwota dofinansowania: 20.000,00 zł. Wkład 

własny z budżetu gminy w wysokości 20.000,00 zł. 

12. W dniu 23.06.2022 r. Gmina Małkinia Górna brała udział w treningu radiowym 

w systemie ostrzegania ludności cywilnej i wojsk o zagrożeniach uderzeniami 

z powietrza. 

13. W dniu 23.06.2022 r. zamieszczono na stronie internetowej Urzędu Gminy komunikat                     

„Bezpieczne Wakacje 2022”.  

14. W dniu 24.06.2022 została podpisana umowa o świadczenie usługi dostępu do Internetu 

w Urzędzie Gminy i w placówkach podległych z firmą Multimedia Polska Sp. z o. o. 

z siedzibą w Gdyni (81-341) przy ul. Tadeusza Wendy nr 7/9. Okres obowiązywania do 

30.06.2023 wysokość opłaty abonamentowej 400,00 zł netto miesięcznie. 

15. W dniu 24.06.2022 roku podpisałam umowę z firmą Zakład Gospodarki Komunalnej 

i Mieszkaniowej Sp. z o.o. ul. Nurska 144, 07-320 Małkinia Górna na zadanie  

pn.: „Utwardzenie działki 1102/11 w Małkini Górnej” (Budowa drogi od Nurskiej 

w stronę Bużyska). Kwota umowy: 383 009,69 zł brutto. Termin realizacji: 

do 30.09.2022 r. 

16. W dniu 25.06.2022 r. zorganizowana została Małkińska Noc z Gwiazdami. W tym roku 

impreza została zorganizowana na stadionie gminnym. Wydarzenie przebiegło 

bezpiecznie, a publiczność dopisała.  

17. W dniu 25.06.2022 r.  podczas imprezy „Małkińska Noc z Gwiazdami” wręczona została 

statuetka laureatce dziesiątej edycji konkursu „Małkińskie serca wolontariatu” – pani 

Anecie Steć za działalność wolontariacką na rzecz społeczeństwa lokalnego gminy 

Małkinia Górna. 

18. W dniu 25.06.2022r. – rozstrzygnięto gminny konkurs filmowy zorganizowany 

w ramach akcji WSPÓLNE SPRZĄTANIE – TO NASZE WYZWANIE! - podczas 

imprezy plenerowej „ Małkińska Noc z Gwiazdami” wręczono nagrody za zajęcie I, II, 

III miejsca oraz przyznano dwa wyróżnienia. 

19. W dniu 27.06.2022 r. odbyły się konkursy na stanowiska  dyrektora Szkoły Podstawowej 

im. ks. Jana Twardowskiego w Glinie, dyrektora Szkoły Podstawowej im. Kard. Stefana 

Wyszyńskiego w Kiełczewie oraz dyrektora Szkoły Podstawowej w Orle. 

20. W dniu 28 czerwca 2022 r. odbyła się wycieczka do Warszawy dla uczniów i rodziców 

ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Prostyni zorganizowana przez Wójta Gminy 

Małkinia Górna. 

21. W dniu 28.06.2022 roku zleciłam firmie BEHAP Wojciech Przywoźny opracowanie 

stałej organizacji ruchu na ul. 1 Maja w Małkini Górnej. Zakres prac obejmuje 

zaprojektowanie przejścia dla pieszych. Koszt zlecenia: 1230,00 zł brutto. Termin 

realizacji: 22.07.2022r.  

22. W dniu 28.06.2022 roku zleciłam Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 

Sp. z o.o.; ul. Nurska 144, 07-320 Małkinia Górna wycinkę gałęzi w msc. Glina oraz 

Zawisty Podleśne . Koszt zlecenia: 3690,00 zł brutto. Termin realizacji: 20.07.2022 r.  

23. W dniu 28.06.2022 r. zleciłam Firmie Usługi Geodezyjno-Projektowe Robert Dziwulski,  

ul. Leśna 13/16, 07-320 Małkinia Górna opracowanie map do celów projektowych 

na potrzeby dokumentacji technicznej dla zadania pn.: ,,Budowa sieci wodociągowej 

w msc. Żachy Pawły ,,Kolonia”. Wartość zlecenia 4680,00 zł brutto. Zadanie 

finansowane jest z budżetu gminy w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Żachy Pawły. 

24. W dniu 29.06.2022 r. opublikowana została informacja o wynikach naboru 

na stanowisko urzędnicze do spraw inwestycji. Nabór nie został rozstrzygnięty z powodu 

braku ofert. 

25. W dniu 29.06.2022 r.  Gmina Małkinia Górna podpisała umowy z jednostkami OSP: 

Małkinia Górna, Prostyń, Glina, Kańkowo, Zawisty Podleśne, Treblinka, Grądy 



i Daniłówka Pierwsza dotyczące zapewnienia Ochotniczym Strażom Pożarnym 

warunków do realizacji ich zadań. Umowy zostały zawarte na czas nieokreślony. 

Obowiązek zawarcia umów wynika z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. 

o ochotniczych strażach pożarnych. 

26. W dniu 29.06.2022 roku podpisałam umowę z firmą RENPRO Spółka z o.o.  

ul. Małopolska 43, Szczecin 70-515  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.”  Termin realizacji: do 31.12.2022 r. Cena netto 

1 134,88 zł/MWh. 

27. Prowadzono bieżące utrzymanie dróg o nawierzchni żwirowej oraz zleciłam 

uzupełnienie ubytków masy bitumicznej dróg oraz poboczy na terenie Gminy: 

28. Zlecono naprawę oświetlenia drogowego firmie  MADO w ramach bieżącej konserwacji. 

29. Nadano 12  numerów porządkowych budynkom znajdującym się na terenie Gminy 

Małkinia Górna. 

30. Wydano 41 zaświadczenia o przeznaczeniu w miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego.  

31. Wydano 7 wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.  

32. Wydano 2 decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: 

• dla Gminy Małkinia Górna na budowę zaplecza szatniowo- sanitarnego na boisku 

piłkarskim w Małkini Górnej; 

• dla DUON Dystrybucja Sp. z o.o. na budowę sieci gazowej średniego ciśnienia wraz  

z przyłączami  w Małkini Górnej; 

33. Wydano 16 decyzji o warunkach zabudowy. 

34. W zakresie pomocy dla obywateli z Ukrainy: 

W okresie od 13 czerwca do 05 lipca 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.  Kontynuowana jest Gminna Zbiórka dla obywateli z Ukrainy. 

W ww. okresie dary trafiły do obywateli z Ukrainy zakwaterowanych 

w miejscowościach: Małkinia Górna, Grądy oraz Prostyń. 

35. Wygaszono 3 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z powodu likwidacji 

punktu sprzedaży.  Wydano 27 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (w tym 1 

jednorazowe, 23 – kontynuacja, 3 – nowy przedsiębiorca). 

 


