
Informacja o działalności Wójta Gminy w okresie 

od 31 grudnia 2019 r. do 03 lutego 2020 r. 

 

 

1. W dniu 31.12.2019 r. dokonano zawarcia umowy na zapewnienie miejsca i opieki zwierzętom 

gospodarskim w gospodarstwie rolnym położonym w miejscowości Borowe.  

2. W dniu 31.12.2019 r. zawarto umowę na świadczenie usług weterynaryjnych oraz zapewnienie 

całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem bezdomnych 

zwierząt przez lek. wet. Cezarego Prończuka. 

3. W dniu 31.12.2019 r. zawarto umowę na zbieranie, transport i utylizację padłych bezdomnych 

i dziko żyjących zwierząt z lek. wet. Antonim Sołowińskim.  

4. W dniu 31.12.2019 r. zawarto umowę z Geodetą uprawnionym wyłonionym w drodze zapyta-

nia ofertowego na przeprowadzenie czynności ustalenia przebiegu granic pomiędzy spornymi 

nieruchomościami stanowiącymi własność osób prywatnych na terenie Gminy Małkinia Górna 

oraz dla działek stanowiących własność Gminy Małkinia Górna. 

5. W dniu 02.01.2020 r. wydano decyzję o przeniesieniu na rzecz firmy Słońce Mazowsza 

Sp. z o.o. decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, wydaną dla Pola Energii Foto 

Sp. z o.o. 

6. W dniu 08.01.2020 r. podpisano umowę z firmą Andrzej Mróz Przedsiębiorstwo Handlowo 

Usługowe "MADO" na konserwację oświetlenia ulicznego w roku 2020. Ofertę wybrano w wy-

niku postępowania w trybie zapytania ofertowego. 

7. W dniu 14.01.2020 r. uczestniczyłam w gali podsumowującej 27. plebiscyt ,,Najpopularniejszy 

sportowiec Roku 2019”. 

8. W dniu 17.01.20020 r. zorganizowaliśmy uroczystość z okazji 50,60,70-letniego Jubileuszu 

Pożycia Małżeńskiego.  

9. W dniu 18.01.2020 r. odbył się Noworoczny Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Mał-

kinia Górna. Głównym organizatorem turnieju był MKS Małkinia przy wsparciu Urzędu 

Gminy, Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu oraz prywatnych sponsorów. 
10. W dniu 21.01.2020 r. zlecono wskazanie granic działki drogowej o nr ewid. 42 położonej 

w miejscowości Rostki Piotrowice. Kwota zlecenia 5000,00 zł brutto. Wykonawca: Geodeta 

Danuta Częstochowska. Zadanie realizowane z budżetu gminy w ramach funduszu sołeckiego 

Sołectwa Rostki Piotrowice. 

11. W dniu 21.01.2020 r. zlecono wskazanie granic działki drogowej o nr ewid. 250 i 149 położo-

nych w miejscowości Kiełczew. Kwota zlecenia 7000,00 zł brutto. Wykonawca: Geodeta Da-

nuta Częstochowska. Zadanie realizowane z budżetu gminy w ramach funduszu sołeckiego So-

łectwa Kiełczew. 

12. W dniu 24.01.2020 podpisano umowę z firmą TRMEW Obrót S.A. z Warszawy na dostawę 

energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Małkinia Górna i jednostek organizacyjnych Gminy 

Małkinia Górna w okresie 01.02.2020 r. – 31.12.2020 r. Ceny jednostkowe za energię wynoszą: 

Oświetlenie uliczne – 397,59 zł brutto/ MWh, Obiekty i budynki – 397,59 zł brutto /MWh. 

Szacunkowa wartość umowy 614 005,94 zł brutto, 

13. W dniu 24.01.2020 r. zrealizowano zakup wyposażenia nagłaśniającego do Remizy OSP Za-

wisty Podleśne. Kwota realizacji zlecenia 3963,00 zł brutto. Wykonawca F.H.U. MIDI Michał 

Brewczyński. Zadanie realizowane z budżetu gminy w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa 

Zawisty Podleśne. 

14. W dniu 27.01.2020 r. zlecono wykonanie map do celów projektowych będących przedmiotem 

dokumentacji projektowej zadania pn.; ,,Budowa drogi od ul. Nurskiej w stronę Bużyska”. Wy-

konawca; Usługi geodezyjno – projektowe Robert Dziwulski. Zadanie realizowane z budżetu 

gminy w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Małkinia Górna II. 



15. W dniu 27.01.2020 r. zlecono naprawę przepustu drogowego na ulicy Leśnej w miejscowości 

Kiełczew. Wykonawca: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Małkini Górnej.  

16. W dniu 27.01.2020 r. w Klubie Senior + w Małkini Górnej oraz Prostyni przeprowadzona zo-

stała pogadanka na temat ochrony danych osobowych osób fizycznych. Seniorom przedsta-

wiona została prezentacja z zakresu RODO oraz wręczone zostały ulotki informacyjne na temat 

ochrony danych osobowych. 

17. W dniu 28 stycznia 2020r. przygotowano i wysłano 109 upomnień z tytułu zalegania z opłatami 

za odbiór odpadów komunalnych. 

18. Opracowano i przesłano do zaopiniowania do Powiatowego Lekarza Weterynarii i do Kół Ło-

wieckich działających na terenie Gminy Małkinia Górna projekt Programu opieki nad zwierzę-

tami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Małkinia Górna 

na 2020 r. 

19. Z okazji Dnia Babci i Dziadka wzięłam udział w uroczystościach z tej okazji organizowanych 

w instytucjach gminnych i szkołach.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informację przygotowała: 

Beata Dębkowska 

03.02.2020 r.  


