
Informacja z działalności Wójta w okresie między sesjami 

tj. od 05.07.2022 r. do 14.09.2022 r.: 

 

 

1. W dniu 06.07.2022 r.  podpisałam umowę z firmą Zakład Gospodarki Komunalnej 

i Mieszkaniowej Sp. z o.o na zadanie pn.: „Wymiana pokrycia dachowego na budynku 

strażnicy OSP Treblinka”. Kwota umowy: 39 835,56 zł brutto. Termin realizacji: 

do 20.09.2022 r. Zadanie finansowane jest z budżetu gminy w ramach funduszu 

sołeckiego sołectwa Treblinka oraz „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw 

Mazowsze dla Sołectw 2022”. 

2. W dniu 06.07.2022 r. podpisałam umowę z firmą Zakład Gospodarki Komunalnej 

i Mieszkaniowej Sp. z o.o na zadanie pn.: „Budowa odcinka ogrodzenia terenu 

wiejskiego w sołectwie Podgórze Gazdy”. Kwota umowy: 20 000,00 zł brutto. Termin 

realizacji: do 20.09.2022 r. Zadanie finansowane jest z budżetu gminy oraz 

„Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze dla Sołectw 2022” 

3. W dniu 06.07.2022 roku podpisałam umowę z PROMAK Krzysztof Makowski 

na wykonanie dokumentacji projektowej - zadanie pn.: „Budowa drogi gminnej 

w miejscowości Daniłowo-Parcele”. Kwota umowy: 143 910,00 zł brutto. Termin 

realizacji: do 31.07.2023 r. 

4. W dniu 11.07.2022 roku podpisałam umowę z firmą: Usługi Projektowo – Inwestycyjne 

Krzysztof Szeligowski na pełnienie inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji 

inwestycji pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rostki Wielkie, gm. 

Małkinia Górna.  Etap II”. Kwota umowy: 22 000,00 zł brutto. 

5. W dniu 11.07.2022 roku podpisałam umowę z firmą KAN BUD Sp. z o.o. na zadanie  

pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rostki Wielkie, gm. Małkinia 

Górna. Etap II”. Kwota umowy: 2 500 000,00 zł brutto. Termin realizacji: do 

31.08.2023 r. 

6. W dniu 13.07.2022 r.  ogłoszono otwarty konkurs ofert nr 2/2022 na realizację zadań 

publicznych w Gminie Małkinia Górna w roku 2022 z zakresu: 

• ochrony i promocji zdrowia, 

• kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, 

• wsparcia i upowszechniania kultury fizycznej, 

• działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. 

Do realizacji wybrano ofertę z zakresu: wsparcia i upowszechniania kultury fizycznej 

złożoną przez Uczniowski Klub Sportowy „Dwójka” ul. Leśna 15, 

07 - 320 Małkinia Górna - przyznana dotacja 5000 zł.  Na pozostałe zadania nie złożono 

ofert, w związku z tym konkurs w tej części został unieważniony. 

7. W dniu 15.07.2022 r. – w ramach złożonego wniosku o przyznanie pomocy finansowej 

ze środków województwa mazowieckiego na zadanie „MAZOWIECKIE STRAŻNICE 

OSP-2022” Gmina Małkinia Górna podpisała umowę, w formie dotacji celowej, 

na remont budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Małkini Górnej, w zakresie, stolarki 

okiennej, instalacji elektrycznej, instalacji c.o., posadzki i ścian pomieszczenia 

socjalnego strażnicy. Kwota dofinansowania 23 893,00 zł. Termin realizacji do 15 

grudnia 2022 roku. 

8. W dniu 15.07.2022 r. w ramach złożonego wniosku o przyznanie pomocy finansowej 

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

Górna podpisała umowę, w formie dotacji celowej, na zakup wyposażenia dla jednostek 

Ochotniczych Straży Pożarnych z przeznaczeniem na zakup 10 kompletów ubrań 

specjalnych strażackich, które trafią do jednostek: OSP Małkinia Górna 8 kompletów 

i OSP Grądy 2 komplety. Kwota dofinansowania: 20 000,00 zł. Wkład własny z budżetu 

gminy w wysokości 20 000,00 zł. Termin realizacji do 15 grudnia 2022 roku. 



9. W dniu 19.07.2022 roku podpisałam umowę z firmą Zakład Gospodarki Komunalnej 

i Mieszkaniowej Sp. z o.o. na zadanie pn.: „Budowa odcinka sieci wodociągowej w gm. 

Małkinia Górna, miejscowość Prostyń”. Kwota umowy: 95 325,00 zł brutto. Termin 

realizacji: do 10.12.2022 r. 

10. W dniu 14.07.2022 roku zleciłam firmie PHU MADO Andrzej Mróz montaż odcinka 

linii oświetleniowej w miejscowości Grądy. Kwota zadania: 12 300,00 zł brutto. Termin 

realizacji: do 31.08.2022 r. 

11. W dniu 19 i 20 lipca 2022 r. w Urzędzie Gminy w Małkini Górnej przeprowadzony 

został audyt z zakresu ochrony danych osobowych, zgodnie z harmonogramem audytów 

na 2022 rok. 

12. W dniu 20.07.2022 roku podpisałam umowę z firmą PHU MADO Andrzej Mróz 

na zadanie pn.: „Modernizacja oświetlenia ledowego na terenie Sołectwa Kańkowo”. 

Kwota umowy: 19 500,00 zł brutto. Termin realizacji: do 10.09.2022 r. . Zadanie 

finansowane jest z budżetu gminy oraz „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji 

Sołectw Mazowsze dla Sołectw 2022” 

13. W dniu 21.07.2022 roku podpisałam umowę z firmą Prestige Sport Mieczkowska Aneta 

na zadanie pn.: „Modernizacja obiektu piłkarskiego MKS Małkinia poprzez zakup 

i wymianę krzesełek, zakup i montaż zegara z tablicą wyników, zakup ławek 

rezerwowych oraz zakup piłkochwytu”. Zadanie realizowane w ramach budżetu 

obywatelskiego Edycja 2022. Kwota umowy: 91 733,40 zł brutto. Termin realizacji: do 

30.08.2022 r. Inwestycja w trakcie odbioru. 

14. W dniu 21.07.2022 r. – we współpracy z Komisariatem Policji w Małkini Górnej 

sporządzona została „Analiza zagrożeń, w tym identyfikacja miejsc na terenie Gminy 

Małkinia Górna, w których występuje zagrożenie dla bezpieczeństwa osób 

wykorzystujących obszar wodny do pływania, kąpania się, uprawiania sportu lub 

rekreacji”. 

15. W dniu 21.07.2022 r. – Gmina Małkinia Górna brała udział w treningu radiowym 

w systemie ostrzegania ludności cywilnej i wojsk o zagrożeniach uderzeniami z 

powietrza. 

16. W dniu 22.07.2022 r. – zamieszczono na stronie internetowej Urzędu Gminy i portalu 

Facebook komunikat dotyczący podstawowych zasad postępowania przy znalezieniu 

niebezpiecznych materiałów wybuchowych. 

17. W dniu 24.07.2022 r.  z okazji Święta Policji złożyłam funkcjonariuszom i pracownikom 

Policji życzenia, wyrazy uznania za trud pełnionej służby. 

18. W dniu 25.07.2022 nastąpiło otwarcie ofert zadania „Dostawa sprzętu i oprogramowania 

oraz przeprowadzenie diagnozy cyberbezpieczeństwa w ramach projektu grantowego 

„Cyfrowa Gmina”. Wpłynęła jedna oferta. Firma Nbit Jarosław Jenczmionka Sp. z o.o. 

złożyła najniższą ofertę 411 927,00 zł brutto. Przetarg unieważniono, ponieważ kwota 

oferty znacząco przekraczała kwotę, jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć 

na sfinansowanie zamówienia.  

19. W dniu 27.07.2022 r. zleciłam Firmie PHU RYLEX Stanisław Leoniak zakup, dostawę 

i montaż urządzenia klimatyzacyjno-grzewczego w świetlicy wiejskiej w miejscowości 

Rostki Wielkie. Wartość zlecenia 4 797,00 zł brutto. Zadanie finansowane jest z budżetu 

gminy w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Rostki Wielkie. 

20. W dniu 01.08.2022 r. o godz. 1700 minutą ciszy uczczono 78 rocznicę wybuchu 

Powstania Warszawskiego. Na terenie gminy zostały uruchomione syreny alarmowe. 

21. W dniu 12.08.2022 r. nastąpiło otwarcie ofert zadania „Przeprowadzenie diagnozy 

cyberbezpieczeństwa w ramach projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” dla Gminy 

Małkinia Górna”. Wpłynęły cztery oferty. Firma MARWIK Marek Woźniak oraz 

CENTRUM AUDYTU BEZPIECZEŃSTWA Sp. z o.o. złożyły najniższą ofertę 

3198,00 zł brutto. Przetarg unieważniono.  



22. W dniu 15.08.2022 r. w Małkini Górnej została odprawiona uroczysta msza święta 

z okazji 102. rocznicy Bitwy Warszawskiej, Święta Wojska Polskiego oraz Święta 

Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Uroczystość rozpoczęła się od zapalenia 

zniczy i złożenia wiązanek kwiatów pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz 

na cmentarzu Wojska Polskiego w Małkini Górnej. 

23. W dniu 18.08.2022 r. – Gmina Małkinia Górna brała udział w treningu radiowym 

w systemie ostrzegania ludności cywilnej i wojsk o zagrożeniach uderzeniami 

z powietrza. 

24. W dniu 19.08.2022 r. zleciłam Firmie PHU Sadowski Marcin wykonanie usługi 

frezowania terenu po wycince zakrzaczeń na działce nr ewid. 259/2 w miejscowości 

Sumiężne. Wartość zlecenia 3 690,00 zł brutto. Zadanie finansowane jest z budżetu 

gminy w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Sumiężne. 

25. W dniu 19.08.2022 r. zleciłam Firmie PHU Altech Andrzej Żurawski zakup 4 szt. opraw 

LED z czujnikiem ruchu w celu oświetlenia terenu świetlicy wiejskiej w miejscowości 

Sumiężne. Wartość zlecenia 940,00 zł brutto. Zadanie finansowane jest z budżetu gminy 

w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Sumiężne.  

26. W dniu 19.08.2022 r. ogłoszono konsultacje 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 rok 2023. Uwagi i propozycje można zgłaszać w terminie do 

16 września 2022 r. 

27. W dniu 22.08.2022 r. – Gmina Małkinia Górna przyznała Ochotniczej Straży Pożarnej 

w Małkini Górnej dotację celową  w wysokości 9.062,50 zł na realizację zadania 

publicznego Gminy Małkinia Górna w zakresie ochrony przeciwpożarowej w związku 

z zakupem sprzętu transportowego UTV z wyposażeniem marki Kawasaki. 

28. W dniu 23.08.2022 r. zleciłam Firmie Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 

Sp. z o.o montaż 4 szt. opraw LED z czujnikiem ruchu w celu oświetlenia terenu 

świetlicy wiejskiej w miejscowości Sumiężne. Zadanie finansowane jest z budżetu 

gminy w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Sumiężne. Koszt. 4 000,00 zł.  

29. W dniu 24.08.2022 r. w Przedszkolu Samorządowym w Małkini Górnej, 25 sierpnia w 

Szkole Podstawowej w Orle, 30 sierpnia w Szkole Podstawowej nr 2 im. Fryderyka 

Chopina w Małkini Górnej, a 31 sierpnia w Żłobku Gminnym w Małkini Górnej, 

przeprowadzona została kontrola problemowa zgodnie z planem kontroli zarządczej na 

2022 rok. 

30. W dniu 26.08.2022 w Klubie „Senior +” w Prostyni odbyły się warsztaty pt. „Jak być 

szczęśliwym seniorem i uniknąć niebezpieczeństw prawnych" - Prawo, a szczęście 

zrealizowane w ramach projektu „Pakiety edukacyjne dla mazowieckich seniorów”. 

Realizatorem projektu jest Stowarzyszenie „Radomskie Centrum Przedsiębiorczości”, 

które otrzymało dotację z budżetu Województwa Mazowieckiego, za pośrednictwem 

Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej.  

31. W dniu 28.08.2022 r. w związku z odejściem dotychczasowej Pani Dyrektor Gminnej 

Biblioteki Publicznej w Małkinia Górnej na emeryturę do czasu wyboru nowego 

Dyrektora powierzyłam do dnia 30 września br. pełnienie obowiązków Dyrektora 

Gminnej Biblioteki Publicznej Pani Izabeli Dziewulskiej. 

32. W dniu 28.08.2022 roku w Prostyni zostały zorganizowane Dożynki Gminno – 

Parafialne, współfinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego. 

W dożynkach uczestniczyły sołectwa z gminy Małkinia Górna, które przygotowały stoły 

sołeckie oraz wieńce dożynkowe. To drugi raz kiedy dożynki organizowane 

są w Prostyni. 

33. W dniu 28.08.2022 r. podczas dożynek gminnych w Prostyni członkowie Gminnej 

Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Małkini Górnej przeprowadzili 

akcję informacyjno – edukacyjną w zakresie profilaktyki uzależnień,  zorganizowali 



również konkurs plastyczny pn. „Moje bezpieczne wakacje”. Działania profilaktyczne 

podczas pikniku zostały zrealizowane w ramach Gminnego Programu Profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 

rok 

34. W dniu 30.08.2022 nastąpiło otwarcie ofert zadania „Dostawa komputerów 

i oprogramowania biurowego w ramach projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”. 

Wpłynęły dwie oferty. Firma Nbit Jarosław Jenczmionka Sp. z o.o złożyła najniższą 

ofertę 312 297,00 zł brutto. Przetarg unieważniono, ponieważ kwota oferty znacząco 

przekraczała kwotę jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie 

zamówienia.  

35. W dniu 30.08.2022 r. nastąpiło otwarcie ofert zadania „Zakup dla gminy Małkinia Górna 

w ramach projektu „Cyfrowa Gmina serwera z systemem operacyjnym 

i oprogramowaniem do backupu danych”. Wpłynęła jedna oferta. Firma Nbit Jarosław 

Jenczmionka Sp. z o.o złożyła najniższą ofertę 122 385,25 zł brutto. Przetarg 

unieważniono, ponieważ kwota oferty znacząco przekraczała kwotę jaką zamawiający 

zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.  

36. W dniu 31.08.2022 r. w 42. rocznicę podpisania Porozumień Sierpniowych złożyłam 

wiązankę kwiatów pod pomnikiem „Solidarności” znajdującym się przy ulicy 

Przedszkolnej w Małkini Górnej.  

37. W dniu 31.08.2022 roku w Urzędzie Gminy w Małkini Górnej odbyło się uroczyste 

spotkanie, podczas którego wręczyłam listy gratulacyjne najzdolniejszym uczniom 

z gminy Małkinia  Górna, a ich rodzicom – listy pochwalne. W tym roku stypendia 

naukowe przyznano siedemnastu uczniom z najlepszymi wynikami w nauce oraz 

sporcie.  

38. W dniu 01.09.2022 r. – na budynku Urzędu Gminy w Małkini Górnej została 

zamontowana syrena alarmowa w ramach Projektu Wojewody Mazowieckiego 

współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Programu Krajowego 

Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego MAZOWIECKIE SYRENY +. Celem 

projektu jest rozbudowa i modernizacja systemu ostrzegania i alarmowania ludności.  

39. W dniu 01.09.2022 r. uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego miało miejsce 

we wszystkich szkołach podstawowych w Gminie Małkinia Górna. Z tej okazji na ręce 

Dyrektorów zostały przekazane listy do każdej placówki z życzeniami wielu sukcesów 

w nowym okresie edukacyjnym. W tym roku szkolnym edukację w szkołach 

podstawowych na terenie gminy Małkinia Górna rozpoczęło 858 uczniów i 362 

przedszkolaków. 

40. W dniu 03.09.2022 roku uczestniczyłam w uroczystości patriotyczno – religijnej 

poświęconej ku czci Ofiar Karnego Obozu Pracy Treblinka I oraz II wojny światowej. 

W uroczystości udział wzięły również delegacje i poczty sztandarowe szkół z gminy 

Małkinia Górna oraz harcerze z 14 drużyny harcerskiej „Sokoły”.  

41. W dniu 03.09.2022 roku w Sielcu odbyły się Dożynki Gmino - Powiatowe. Wieniec 

reprezentujący Gminę Małkinia Górna nieśli: Pani Aneta Rutkowska Sołtys Sołectwa 

Kańkowo, Pani Teresa Pecio Sołtys Sołectwa Małkinia Górna III, Pan Rafał Dąbrowski 

Sołtys Sołectwa Borowe, Pan Michał Godlewski Sołtys Sołectwa Podgórze – Gazdy. 

Serdecznie dziękuję Paniom i Panom sołtysom za piękne i godne reprezentowanie naszej 

gminy podczas uroczystości powiatowych. 

42. W dniu 03.09.2022 roku przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Sumiężne odbył się 

piknik rodzinny. Piknik został zorganizowany we współpracy Urzędu Gminy w Małkini 

Górnej z Radnym Rady Gminy Małkinia Górna – Panem Leszkiem Siwkem – 

pomysłodawcą imprezy. Podczas pikniku zostały również zrealizowane w ramach 

Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok działania profilaktyczne.  Przedstawiciele 

Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zespołu 



Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przeprowadzili 

akcję informacyjno – edukacyjną, w ramach której udzielali informacji 

o funkcjonowaniu GKRPA oraz ZI, a także przekazywali uczestnikom materiały 

informujące o uzależnieniach, cyberprzemocy, alkoholowym zespole płodowym FAS 

oraz procedurze Niebieskiej Karty. Przeprowadzony został również  konkurs 

profilaktyczny „STOP! Uzależnieniom”, który cieszył się bardzo dużym 

zainteresowaniem – wzięło w nim udział 80 dzieci.  

43. W dniu 05.09.2022 r. ogłoszony został nabór wniosków do jedenastej edycji konkursu 

„Małkińskie serca wolontariatu”. Celem konkursu jest wyróżnienie i publiczne 

uhonorowanie osób aktywnie działających na zasadzie pracy wolontariackiej, na rzecz 

społeczeństwa lokalnego gminy Małkinia Górna. Wnioski można składać do 30 

września 2022 r.  

44. W dniu 5 września 2022 roku po raz jedenasty odbyła się ogólnopolska akcja 

Narodowego Czytania, w której udział wzięli mieszkańcy Gminy Małkinia Górna. 

Akcja, organizowana przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, ma na celu nie tylko 

promowanie czytelnictwa, ale też przypomnienie sobie najwybitniejszych dzieł 

literatury polskiej. Lekturą tegorocznej edycji były „Ballady i romanse” Adama 

Mickiewicza. 

45. W dniu 5 września 2022 r. do Urzędu Skarbowego w Ostrowi Mazowieckiej przekazano 

11 tytułów wykonawczych z tytułu zaległości w opłatach za odbiór odpadów 

komunalnych w kwocie – 6.310,60 zł.  

46. W dniu 06.09.2022 r. w Klubie „Senior +” w Małkini Górnej odbyły się warsztaty pt.: 

"Terapie naturalne w walce o sprawność stawów" zrealizowane w ramach projektu 

„Pakiety edukacyjne dla mazowieckich seniorów”. Realizatorem projektu jest 

Stowarzyszenie „Radomskie Centrum Przedsiębiorczości”, które otrzymało dotację 

z budżetu Województwa Mazowieckiego, za pośrednictwem Mazowieckiego Centrum 

Polityki Społecznej. 

47. W dniu 06.09.2022 r. zleciłam Panu Tomaszowi Gajewskiemu zakup i dostawę 26mb 

obrzeży betonowych oraz 500 kg cementu. Zadanie finansowane jest z budżetu gminy 

w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Małkinia Mała Przewóz.  

48. Zakończono prace związane z modernizacją stadionu sportowego w Małkini Górnej. 

Stadion Sportowy przy ulicy Kolejowej w Małkini Górnej zyskał nowe elementy 

wyposażenia, za sprawą projektu zgłoszonego do realizacji w ramach Budżetu 

Obywatelskiego Gminy Małkinia Górna na 2022 rok przez pana Cezarego 

Maliszewskiego. Koszt tej inwestycji to 91 733,40 zł. Środki przeznaczone na realizację 

Budżetu Obywatelskiego to 80 000,00 zł z budżetu gminy. Aby zrealizować najniższą 

ofertę kwota ta została zwiększona o 11 733,40 zł. 

49. Pozyskałam  składniki rzeczowe majątku ruchomego, tj. dwa samochody: Skoda Octavia 

Tour II rok produkcji 2011 oraz Renault Fluence rok produkcji 2010. Samochody 

zastąpią trzy zużyte technicznie pojazdy samochodowe, które zostały wycofane 

z eksploatacji i zezłomowane. Pozyskane samochody będą służyły realizacji zadań 

administracyjnych w terenie przez pracowników Urzędu Gminy w Małkini Górnej. 

Samochody zostały pozyskane z Prokuratury Okręgowej w Płocku. 

50. Na bieżąco prowadzono sprawy związane  wycinką drzew oraz przyznawaniem dodatku 

mieszkaniowego.  

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

• dla Gminy Małkinia Górna na rozbudowę, przebudowę drogi gminnej, przebudowie 

sieci wodociągowej, budowie energetycznej sieci kablowej i oświetlenia drogowego 

przy ulicy Kościelnej w Małkini Górnej ; 

• dla Gminy Małkinia Górna na budowę elektroenergetycznej linii kablowej oświetlenia 

drogowego w Sumiężnem i Małkini Dolnej.  



52. Nadano 28 numerów porządkowych budynkom znajdującym się na terenie Gminy 

Małkinia Górna.  

53. Wydano 12 decyzji o warunkach zabudowy. 

54. W związku z pracami nad sporządzeniem studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Małkinia Górna, przedłużono umowy 

na sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla 

miejscowości: Błędnica, Orło, Prostyń i Kiełczew do dnia 12 września 2023r. 

55. Od 7 do 30 września  2022 r wyłożone są do publicznego wglądu miejscowe plany 

zagospodarowania przestrzennego działek o numerach ewidencyjnych 1078 i 1079 

w obrębie Rostki Wielkie oraz działek 711 i 712 w obrębie Zawisty Podleśne. 

Z materiałami można się zapoznać na głównej stronie internetowej Urzędu Gminy oraz 

w pokoju nr 7 w UG. Publiczna dyskusja dotycząca ww. planów odbędzie się 23 

września 2022r o godz. 11:30 oraz 12:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy. 

56. Dokumentacja projektowa budowy cmentarza komunalnego w Małkini Górnej została 

wysłana do Państwowej Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Ostrowi 

Mazowieckiej w celu uzgodnienia.  

57. W zakresie pomocy dla obywateli z Ukrainy: 

W okresie od 5 lipca do 12 września 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.  

W okresie od 05 lipca do 01 września 2022 roku dary trafiły do obywateli z Ukrainy 

zakwaterowanych w miejscowościach Kiełczew i Prostyń. Asortyment przekazywany 

jest na podstawie protokołu przekazania. Paczki zawierały głównie produkty chemiczne 

i środki higieniczne.  

58. Sporządzono: 21 aktów urodzenia, 35 aktów małżeństwa, 29  aktów zgonu, odbyły się 

3 śluby cywilne, sporządzono i wydano łącznie 384 odpisy aktów stanu cywilnego. 

Dokonano transkrypcji 3 zagranicznych aktów stanu cywilnego. Przyjęto 8 zapewnień 

o wstąpieniu w związek małżeński. Wydano 3 decyzje o zmianę nazwiska. 

59. Przyjęto od mieszkańców 135 wniosków o wydanie dowodu osobistego, wydano 145 

a 190 dowodów osobistych unieważniono. 

60. W związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie nadano 4 numery PESEL  -  łącznie 

nadano  266. 

61. Dokonano zameldowania 81 osób, udzielono 65 informacji osobowych. Obecnie 

prowadzone są 3 postępowania administracyjne dotyczące wymeldowania.  

62. Do dnia 14 września 2002 r. wpłynęło około 2900 wniosków o wypłatę dodatku 

węglowego. 


