
Informacja 

o działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami, 

tj. od 20 listopada 2019 r. do 09 grudnia 2019 r.  

 

1. W dniu 21.11.2019 r. podpisano umowę z Zakładem Gospodarki Komunalnej 

i Mieszkaniowej w Małkini Górnej Sp. z o. o na  Odśnieżanie i zwalczanie śliskości 

zimowej dróg, ulic, chodników, parkingów, przejazdów kolejowych i przystanków 

autobusowych będących własnością Gminy Małkinia Górna w sezonie zimowym 

2019/2020”. Łączna wartość umowy – 386 640,00 zł brutto. 

2. W dniu 21.11.2019 r. ogłoszony został konkurs profilaktyczny „Żyję zdrowo, bo nie 

ulegam nałogom”. 

3. W dniu 21.11.2019 r. Wójt Gminy, Dyrektorzy szkół oraz pedagodzy wzięli udział 

w szkoleniu „Bezpieczna szkoła” w Ostrowi Mazowieckiej. Szkolenie dotyczyło 

procedur bezpieczeństwa w placówkach oświatowych. 

4. W dniu 26.11.2019 r. w Żłobku Gminnym w Małkini Górnej przeprowadzony został 

audyt z zakresu ochrony danych osobowych zgodnie z harmonogramem audytów 

na 2019 rok. 

5. W dniu 27.11.2019 r. przeprowadzone zostało szkolenie z szyfrowania plików/katalo-

gów zawierających dane osobowe i przesyłanych drogą elektroniczną. W szkoleniu 

udział wzięli pracownicy Urzędu Gminy oraz dyrektorzy i pracownicy ośmiu placówek 

oświatowych (tj. 6 szkół podstawowych, przedszkola i żłobka),  Gminnego Ośrodka 

Kultury i Sportu, Gminnej Biblioteki Publicznej oraz w Ośrodka Pomocy Społecznej. 

6. W dniu 27.11.2019 r. otwarto oferty w przetarg nieograniczony na  zadanie 

pn.: ,,Budowa drogi gminnej ul. Folwarczna w miejscowości Kiełczew”. 

Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma P.W. WIKRUSZ Adam Witkowski. 

Z miejscowości  Miedzna.  Cena oferty 617 442,26 zł brutto. Termin realizacji zadania 

30.09.2020 r. 

7. W dniu 28.11.2019 r. podpisano umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na 100 % dofinansowanie zadania pod 

nazwą:  „Demontaż, transport oraz unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest 

z terenu Gminy Małkinia Górna „ w kwocie – 24 092,64 zł. 

8. W dniu 29.11.2019 r. w Urzędzie Gminy w Małkini Górnej przeprowadzone zostało 

szkolenie z zakresu ochrony danych osobowych dedykowane pracownikom Urzędu. 



9. W dniach 29-30.11.2019 roku, po raz ósmy Gmina Małkinia Górna włączyła się w ogól-

nopolską akcję organizowaną przez Federację Polskich Banków Żywności pn.  „Świą-

teczna Zbiórka Żywności” - zebrano 1454 kg żywności, która zostanie przekazana 

86 rodzinom mieszkającym w gminie Małkinia Górna. 

10. W dniu 02.12.2019 r. odbyło się zebranie Wójta Gminy z dyrektorami szkół i przed-

szkola. Tematem spotkania było omówienie  bieżących spraw związanych z funkcjono-

waniem placówek.  

11. W dniu 03.12.2019 roku odbyła się IV tura dialogu konkurencyjnego na realizację 

przedsięwzięcia pn.: „Budowa mieszkań komunalnych w Gminie Małkinia Górna 

w formule partnerstwa publiczno-prywatnego”.  

12. W dniu 03.12.2019 r. podpisano Umowę z Przedsiębiorstwem Robót Drogowo – 

Mostowych MIKST z Węgrowa na realizację zadania pn.: Przebudowa drogi gminnej 

w miejscowości Poniatowo. Kwota umowy 760.254,81 zł brutto. Termin realizacji 

zadania 30.09.2020 r. 

13. W dniu 04.12.2019 roku unieważniono przetarg nieograniczony na Sporządzanie, 

wydawanie i dowóz posiłków dla dzieci i młodzieży szkolnej na terenie Gminy 

Małkinia Górna w 2020 r.  Nie złożono żadnej oferty. 

14. W dniu 04.12.2019 roku ponownie ogłoszono przetarg nieograniczony 

na Sporządzanie, wydawanie i dowóz posiłków dla dzieci i młodzieży szkolnej 

na terenie Gminy Małkinia Górna w 2020 r. Planowany termin otwarcia ofert  

12.12.2019 r. 

15. W dniu 04.12.2019 r. ogłoszona została akcja „ List do Św. Mikołaja”, której celem jest 

pozyskanie produktów, do przygotowania paczek dla dzieci uczestniczących w zaję-

ciach opiekuńczo – wychowawczych Świetlica 2016. 

16. W dniu 05.12.2019 roku unieważniono przetarg nieograniczony na dostawę energii 

elektrycznej dla potrzeb Gminy Małkinia Górna i jednostek organizacyjnych Gminy 

Małkinia Górna w okresie 01.01.2020 r. – 31.12.2020 r. Nie wpłynęła żadna oferta. 

17. Na dzień 06.12.2019 roku wyznaczony był termin przetargu na zbycie niezabudowanej 

nieruchomości gruntowej nr 1404/10 o pow. 0,32 ha położonej w Kańkowie. 

W wyznaczonym terminie nie wpłynęło żadne wadium na zakup w/w działki. 

 

 

Informację przygotowała: 

Beata Dębkowska 

09.12.2019 r.  


