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Informacja z działalności Wójta w okresie między sesjami 

tj. od 31.10.2022 r. do 09.12.2022 r.  

 

1. W terminie od 31.10.2022 do 22.11.2022 r. zrealizowane zostały w ramach projektu 

pt. „Cyberbullying – Mowa nienawiści. Bądź bezpieczny w Sieci” oraz zagadnienia 

z zakresu uzależnień od urządzeń elektronicznych zrealizowane zostały 4 szkolenia dla 

rodziców 2 warsztaty dla uczniów oraz szkolenie dla nauczycieli. 

2. W dniu 2.11.2022 r. podpisałam umowę z Usługi Projektowo Inwestycyjne Krzysztof 

Szeligowski ul. Kazańska 12/27, 18-400 Łomża na wykonanie  zadania pn.: ,,Budowa sieci 

wodociągowej w msc. Żachy Pawły”. Kwota umowy 15.400,00 zł brutto. Termin realizacji 

19.05.2023 r. Zadanie realizowane jest z budżetu gminy. Część kwoty wyodrębniono 

z funduszu sołeckiego sołectwa Żachy Pawły.  

3. W dniu 02.11.2022 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrowi Mazowieckiej 

wydał pozytywną decyzję na realizację I etapu cmentarza komunalnego w Małkini Górnej. 

4. W dniu 07.11.2022 r.  ponownie został ogłoszony kolejny nabór na stanowisko urzędnicze 

do spraw nieruchomości, gospodarki gruntami, handlu i usług. Nabór nie został 

rozstrzygnięty z uwagi na braki formalne w złożonej ofercie. 

5. W dniu 07.11.2022 r. wyraziłam zgodę na używanie herbu gminy Małkinia Górna przez 

Pana Zygmunta Kazanowskiego.  

6. W dniu 07.11.2022 r. dla uczniów szkół podstawowych oraz przedszkolaków z terenu 

gminy Małkinia Górna ogłoszony został projekt profilaktyczny pn.: „Jestem szczęśliwy – 

żyję zdrowo” Celem projektu jest promocja zdrowego stylu życia, trzeźwości i abstynencji 

poprzez upowszechnianie wzorów i postaw prozdrowotnych, zaangażowanie dzieci 

i młodzieży w działania profilaktyczne, rozwijanie kreatywności dzieci i młodzieży 

w procesie zdobywania różnorodnych umiejętności życiowych, uświadomienie dzieciom 

i młodzieży zagrożeń związanych ze spożywaniem alkoholu, innych substancji 

psychoaktywnych, a także problematyki uzależnienia od czynności.  

7. W dniu 7.11.2022 r. podpisałam umowę z Przedsiębiorstwem Produkcyjno-Usługowo-

Handlowym Józef Dłuski, Złotki 45, 07-140 Sadowne na wykonanie nowego ogrodzenia 

w Przedszkolu Samorządowym. Wartość zlecenia 63.960,00 zł brutto Termin realizacji 

28.12.2022 r. Zadanie realizowane ze środków budżetu gminy. Część kwoty wyodrębniono 

z funduszu sołeckiego sołectwa Małkinia Górna IV i Małkinia Górna III. 

8. W dniu 8.11.2022 r. podpisałam umowę z Zakładem Gospodarki Komunalnej 

i Mieszkaniowej w Małkini Górnej ul. Nurska 144, 07-320 Małkinia Górna na wykonanie  
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zadania pn.: ,,Naprawa odcinka ogrodzenia terenu Szkoły Podstawowej w Orle”. Kwota 

umowy 13.000,00 zł brutto. Termin realizacji 20.12.202 r. Zadanie realizowane jest 

z budżetu gminy. Część kwoty wyodrębniono z funduszu sołeckiego sołectwa Niegowiec.  

9. W dniu 8.11.2022 r. podpisałam umowę z Panem Adamem Wardęckim reprezentującym 

Biuro Projektów Inżynierskich ul. Chrobrego 1, 12-100 Szczytno na opracowanie 

dokumentacji technicznej na budowę kanalizacji deszczowej w ul. Kolejowej w Małkini 

Górnej. Kwota umowy 43.050,00 zł brutto. Termin realizacji 31.03.2023 r.  

10. W dniu 08.11.2022 r. został ogłoszony nabór na stanowisko do spraw inwestycji w Urzędzie 

Gminy w Małkini Górnej. Nabór nie został rozstrzygnięty z uwagi na brak ofert. 

11. W dniu 11.11.2022 r. odbyły się Gminne Obchody Narodowego Święta Niepodległości, 

podczas których w sposób uroczysty została podniesiona flaga na maszt zakupiony 

w ramach projektu „Pod biało – czerwoną”, realizowanego pod honorowym patronatem 

Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego. Masz w całości został sfinansowany 

z dotacji. 

12. W dniu 12.11.2022 r. po raz 7 został zorganizowany Turniej Szachowy o Puchar Wójta 

Gminy Małkinia Górna. W turnieju rywalizowało 50 zawodników w wieku od 8 do 76 lat, 

którzy przyjechali do Małkini Górnej z różnych miejscowości. Organizatorami zawodów 

byli: Urząd Gminy w Małkini Górnej oraz Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Małkini 

Górnej. Turniej obsługiwała Akademia Szachowa Sobocińscy. 

13. W dniu 14.11.2022 r. przeprowadzona została  akcja edukacyjno –informacyjna GKRPA 

oraz Komisariatu Policji, na ul. Przedszkolnej w rejonie GOKiS. Hasła przewodnie akcji: 

„Bądź widoczny – noś odblaski” oraz „Powiedz NIE! uzależnieniom”. Podczas akcji 

rozdawane były ulotki o tematyce profilaktycznej oraz kamizelki odblaskowe i odblaski. 

14. W dniu 14.11.2022 r. odbyło się spotkanie Wójta Gminy  z dyrektorami szkół 

podstawowych i przedszkola w sprawie zaplanowania budżetu na 2023 r. 

15. W dniu 16.11.2022 r. ogłosiłam przetarg pn.: „Udzielenie i obsługa kredytu 

długoterminowego do wysokości 8 500 000,00 z przeznaczeniem na sfinansowanie deficytu 

budżetowego oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w roku 2022 

Gminy Małkinia Górna” Otwarcie ofert nastąpi 12.12.2022 r.  

16. W dniu 17.11.2022 r. przesłano do Mazowieckiego Kuratora Oświaty w Warszawie 

wniosek o wsparcie finansowe z Rządowego programu na 2023 na zakup książek 

do biblioteki szkolnej w Szkole Podstawowej nr 2 im. Fryderyka Chopina w Małkini 

Górnej. 
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17. W dniu 18.11.2022 r. podpisałam umowę z firmą PCS SERWIS Marek Góral ul. Jana  

Kilińskiego 2 lok.11, 07-300 Ostrów Mazowiecka na wykonanie monitoringu byłej szkoły 

w Daniłowie. Wartość zadania 11.993,73 zł brutto, termin realizacji 20.12.2022 r.  zadanie 

realizowane jest z budżetu gminy w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Daniłowo.  

18. W dniu 19.11.2022 r. odbyły się manewry strażackie w miejscowości Małkinia Mała-

Przewóz. Organizatorami ćwiczeń byli: Wójt Gminy Małkinia Górna oraz Komendant 

Gminny ZOSPRP. W manewrach udział wzięły wszystkie jednostki z terenu gminy: OSP 

Małkinia Górna, OSP Prostyń, OSP Daniłówka Pierwsza, OSP Glina, OSP Grądy, OSP 

Kańkowo, OSP Treblinka, OSP Zawisty Podleśne. 

19. W dniu 22.11.2022 r. odbyło się spotkanie Wójta Gminy z dyrektorami placówek 

oświatowych w sprawie dotyczącej złożenia informacji o wykorzystanej rocznej średniej 

ilości  zużytej  energii elektrycznej w związku z objęciem placówek oświatowych  

programem „Zamrożenie cen prądu w ramach Tarczy Solidarnościowej”.  

20. W dniu 22.11.2022 r. została opublikowana informacja o wyniku naboru na stanowisko 

do spraw księgowości budżetowej w Urzędzie Gminy w Małkini Górnej, w wyniku którego 

do zatrudnienia została wybrana Pani Anna Katarzyna Koroś zamieszkała w Małkini 

Górnej. 

21. W dniu 25 i 26.11.2022 r. została przeprowadzona na terenie gminy Świąteczna Zbiórka 

Żywności organizowana przez Federację Polskich Banków Żywności, w tym roku pod 

hasłem “Święta godne, a nie głodne”. W zbiórkę zaangażowało się 68 wolontariuszy, 

którzy pełnili dyżury w sklepach: Stokrotka, Biedronka i Delikatesy Centrum. Zebrano 

599,90kg żywności, która trafi do osób najbardziej potrzebujących w gminie.  

22. W dniu 28.11.2022 r. na rzecz Spółki dla zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej wsi 

Zawisty Nadbużne została wydana decyzja na usunięcie drzew chorych, suchych, 

wywróconych na terenie gruntów wsi Zawisty Nadbużne, 

23. W dniu 28.11.2022 r. na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej 

„Małkinianka” została wydana decyzja na usunięcie 6 szt. drzew rosnących na terenie 

Spółdzielni.  

24. W dniu 28.11.2022 r. w Urzędzie Gminy w Małkini Górnej odbyło się uroczyste pożegnanie  

Sekretarza Gminy Pana Józefa Boguckiego, który przeszedł na emeryturę.  

25. W dniu 01.12.2022 w wyniku rozstrzygnięcia zamówienia publicznego podpisałam umowę 

z  Przedsiębiorstwem Usługowo Handlowym Tomasz Pyrgiel z siedzibą ul. M. C. 

Skłodowskiej 12, 07-320 Małkinia Górna na zadanie „Odśnieżanie i zwalczanie śliskości 

zimowej dróg, ulic, chodników, parkingów, przejazdów kolejowych i przystanków 
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autobusowych będących własnością Gminy Małkinia Górna w sezonie zimowym 

2022/2023” . 

26. W dniu 01.12.2022 nastąpiło otwarcie ofert zamówienia publicznego pn.: „Budowa 

zaplecza szatniowo – sanitarnego na boisku piłkarskim w Małkini Górnej”. 

Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Usługi Remontowo-Budowlane Andrzej Piwoński 

z siedzibą Budziszewo 12,  07-323 Zaręby Kościelne na kwotę 1 105 000,00 zł brutto. 

27. W dniu 02.12.2022r. na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej 

„Zacisze” została wydana decyzja na usunięcie 1 drzewa rosnącego na terenie Spółdzielni.  

28. W dniu 05.12.2022 r. została wydana decyzja zezwalająca OSP w Małkini Górnej wycięcie 

drzew rosnących na terenie OSP w Małkini Górnej na ul. Ostrowskiej. 

29. W dniu 06.12.2022r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla 

przedsięwzięcia polegającego na budowie ul. Spokojnej w Kiełczewie. 

30. W miesiącach październik – listopad 2022 r. wydano 10 decyzji przyznających dodatek 

mieszkaniowy oraz 2 decyzje odmawiające przyznania dodatku mieszkaniowego. 

31. Do dnia 30.11.2022 r. wpłynęło 3682 wnioski o wypłatę dodatku węglowego oraz  401 

wnioski o wypłatę dodatku do innego rodzaju paliw.  

32. Od 01.12.2022 r. w Urzędzie Gminy w Małkini Górnej zostały podjęte działania w związku 

z ustawą z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie 

odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii 

elektryczne mające na celu uzyskanie 10 % oszczędności zużycia energii elektrycznej 

w budynkach użyteczności publicznej.   

33. W dniu 02.12.2022 r. została podpisana umowa ze spółką Węglokoks S.A. z siedzibą 

w Katowicach na sprzedaż węgla na potrzeby zakupów preferencyjnych przez osoby 

fizyczne w gospodarstwach domowych. 

34. W dniu 05.12.2022 r. został ponownie ogłoszony nabór na stanowisko urzędnicze do spraw 

inwestycji w Urzędzie Gminy w Małkini Górnej. 

35. W dniu 06.12.2022 r. został ogłoszony kolejny nabór na stanowisko urzędnicze do spraw 

nieruchomości, gospodarki gruntami, handlu i usług w Urzędzie Gminy w Małkini Górnej.  

36. Do dnia 7.12.2022r. wypłacono 2698 dodatków węglowych oraz 290 dodatków do innego 

rodzaju paliw. 

37. W dniu 09.12.2022r. podpisana została umowa z Narodowym Funduszem Zdrowia 

o dofinansowanie programu polityki zdrowotnej realizowanego przez Gminę Małkinia 

Górna w 2023r. Planowana kwota dofinansowania programu wynosi maksymalnie 

21 120,00 zł, wkład własny 35 080,00 zł. 
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38. Prowadzono bieżące utrzymanie dróg o nawierzchni żwirowej na terenie Gminy.  Zlecenia 

zostaną wykonane sukcesywnie przy odpowiednich warunkach pogodowych.  

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

40. Trwają przygotowania paczek świątecznych dla uczniów i przedszkolaków w ramach 

projektu pn.: „Świąteczna Paczka”, zapraszamy do włączenia się w akcję.  

41. Nadano 29 numerów porządkowych budynkom znajdującym się na terenie Gminy Małkinia 

Górna. 

42. Wydano 6 decyzji ustalających  warunki zabudowy. 

43. Sporządzono: 7 aktów urodzenia, 14 aktów zgonu, przyjęto 1 zapewnienie o wstąpieniu 

w związek małżeński, sporządzono i wydano łącznie 258 odpisów aktu stanu cywilnego. 

44. Przyjęto od mieszkańców 79 wniosków o wydanie dowodu osobistego, 58 dowodów 

wydano i 91 unieważniono. 

45. Zameldowano 79 osób, udzielono 41 informacji osobowych. Prowadzone jest 

1 postępowanie administracyjne dotyczące wymeldowania z pobytu stałego. 

 

 


