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Informacja o działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami,  

tj. od 11 stycznia 2021 r. do 24 lutego 2021 r.  

 

 

1. W dniu 12 stycznia 2021 r. przeprowadzono analizę wynagrodzeń nauczycieli zatrudnio-

nych w placówkach oświatowych funkcjonujących na terenie gminy Małkinia Górna za 2020 

r., na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w celu wyliczenia jednorazowego do-

datku uzupełniającego. 

2. W dniu 12 stycznia 2021 r. zostało opracowane i przesłane do Urzędu Marszałkowskiego 

w Warszawie sprawozdanie dotyczące realizacji programu ochrony powietrza za 2020 r.  

3. W dniu 14 stycznia 2021 r. w Urzędzie Gminy Małkinia Górna został zorganizowany punkt 

informacji w sprawach dotyczących: transportu osób mających trudności w samodzielnym do-

tarciu do punktów szczepień przeciw wirusowi SARS-CoW-2, lokalizacji i organizacji punk-

tów szczepień, zamówienia mobilnego punktu szczepienia, itp. 

4. W dniu 18 stycznia 2021 r. zawarto umowę z lek. stom. Łukaszem Cymbor na świadczenie 

usług stomatologicznych w budynku Ośrodka Zdrowia w Małkini Górnej. 

5. W dniu 21 stycznia 2021 r. odbyło się spotkanie Wójta Gminy z dyrektorami szkół pod-

stawowych oraz przedszkola, dla których organem prowadzącym jest gmina Małkinia Górna. 

Na zebraniu poruszono kwestię zasad bezpieczeństwa w placówkach oświatowych, podsumo-

wano rok budżetowy 2020 w placówkach, omówiono sprawy bieżące wynikające z pracy jed-

nostek oświatowych. 

6. W dniu 26 stycznia 2021 r. wystawiono 97 upomnień z tytułu zaległości w opłatach za 

odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości  z terenu 

gminy Małkinia Górna. 

7. W dniu 26 stycznia 2021 r. podpisano umowę na dostawę energii elektrycznej dla potrzeb 

Gminy Małkinia Górna i jednostek organizacyjnych Gminy Małkinia Górna w okresie 

01.02.2021 r.-31.12.2021 r. Wykonawca: Respect Energy S.A., ul. Ludwika Rydygiera 8, 01-

793 Warszawa. Cena jednostkowa energii elektrycznej: 372,65 zł/MWh brutto. 

8. W dniu 27 stycznia 2021 roku ogłosiłam w ramach pełnionej funkcji Gminnego Komisarza 

Spisowego nabór na rachmistrzów spisowych do wykonania czynności w ramach Narodowego 

Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań, który odbędzie się w 2021 r. Zgłosiło się 8 kandy-

datów na rachmistrzów spisowych.  

9. W dniu 27 stycznia 2021 roku ogłoszono wyniki otwartego i konkurencyjnego naboru 

na wolne stanowisko urzędnicze do spraw księgowości budżetowej w Urzędzie Gminy w Mał-

kini Górnej. Do zatrudnienia wybrana została Pani Aneta Kochańska zamieszkała w Małkini 

Górnej.  

10. W dniu 28 stycznia 2021 roku popisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej 

oświetlenia drogowego ul. 1 Maja w Małkini Górnej – łącznik z ul. Kościelną. Wykonawca: 

Krzysztof Gałązka Usługi Projektowe ul. Złotych Kłosów 7, 07-300 Ostrów Mazowiecka. 

Kwota zadania 3.690,00 zł brutto. Termin realizacji: 15.06.2021 r. Zadanie realizowane 

z budżetu gminy w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Małkinia Górna I.  

11. W dniu 28 stycznia 2021r. wydano 7 decyzji przyznających dodatek mieszkaniowy. 
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12. W dniu 28 stycznia 2021r. została podpisana umowa ze Schroniskiem Dla Bezdomnych 

Zwierząt Sławomir Suchta, Jadwiga Suchta s.c. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej ul. Bą-

kówka na odławianie, transport i utrzymanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Małkinia 

Górna. 

13. W dniu 29 stycznia 2021 r. dokonano wypłaty jednorazowych dodatków uzupełniających 

na kwotę 239591,56 zł. Dodatek uzupełniający otrzymali tyko nauczyciele dyplomowani. Na-

uczyciele pozostałych stopni awansu zawodowego osiągnęli średnie wynagrodzenie zagwaran-

towane w ustawie Karta nauczyciela.  

14. W dniu 29 stycznia 2021 roku wysłane zostały pisma wraz z projektem studium: 

− o zaopiniowanie projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania prze-

strzennego gminy Małkinia Górna - do 11 instytucji, 

− z prośbą o zapoznanie się oraz ewentualne zajęcie stanowiska – do 7 instytucji, 

− o uzgodnienie projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania prze-

strzennego gminy Małkinia Górna do: 

− Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, Wydział Spraw Tereno-

wych w Siedlcach, ul. Kazimierzowska 9, 08-110 Siedlce, 

− Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Lublinie, 

− Zarządu Województwa Mazowieckiego, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa 

15. W dniu 2 lutego 2021 roku popisano umowę na wykonanie odcinka chodnika na ul. 

Słowackiego w Małkini Górnej. Wykonawca: Zakład Gospodarki Komunalnej 

i Mieszkaniowej w Małkini Górnej, ul. Nurska 144, 07-320 Małkinia Górna. Kwota zadania 

35 121,43 zł brutto. Termin realizacji: 10.10.2021 r. Zadanie realizowane z budżetu gminy 

w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Małkinia Górna V. 

16. W dniu 3 lutego 2021 roku popisano umowę na wykonanie odcinka chodnika w Małkini 

Dolnej. Wykonawca: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Małkini Górnej, ul. 

Nurska 144, 07-320 Małkinia Górna. Kwota zadania 18 597,98 zł brutto. Termin realizacji: 

10.10.2021 r. Zadanie realizowane z budżetu gminy w ramach funduszu sołeckiego sołectwa 

Małkinia Dolna. 

17. W dniu 3 lutego 2021 roku popisano umowę na wykonanie odcinka chodnika przy drodze 

gminnej w Błędnicy. Wykonawca: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Małkini 

Górnej, ul. Nurska 144, 07-320 Małkinia Górna. Kwota zadania 26 678,04zł brutto. Termin 

realizacji: 10.10.2021 r. Zadanie realizowane z budżetu gminy w ramach funduszu sołeckiego 

sołectwa Błędnica. 

18. W dniu 3 lutego 2021 roku popisano umowę na wykonanie odcinka chodnika przy ul. 

Sienkiewicza w Małkini Górnej. Wykonawca: Zakład Gospodarki Komunalnej 

i Mieszkaniowej w Małkini Górnej, ul. Nurska 144, 07-320 Małkinia Górna. Kwota zadania 

28 339,82 zł brutto. Termin realizacji: 10.10.2021 r. Zadanie realizowane z budżetu gminy 

w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Małkinia Dolna. 

19. W dniu 5 lutego 2021 r. został ogłoszony otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stano-

wisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Małkini Górnej, na podinspektora do spraw planowa-

nia, gospodarki przestrzennej i rewitalizacji.  

20. W dniu 5 lutego 2021r. opracowano i przekazano do Urzędu Statystycznego sprawozdanie: 

Gospodarka mieszkaniowa i komunalna. 
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21. W dniu 10 lutego 2021 roku popisano umowę na wykonanie przyłączy wodociągowych 

w miejscowości Kiełczew. Wykonawca: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 

w Małkini Górnej, ul. Nurska 144, 07-320 Małkinia Górna. Kwota zadania 123 061,50 zł 

brutto. Termin realizacji: 10.09.2021 r.  

22. W dniu 12 lutego 2021 r. opracowano sprawozdanie: Leśnictwo i ochrona środowiska 

za 2020r., które zostało przekazane do Urzędu Statystycznego w Warszawie. 

23. W dniu 12.02.2021 r. zlecono montaż lamp ledowych na terenie sołectwa Glina. Wyko-

nawca Andrzej Mróz PHU Mado, ul. Leśna 3, 08-330 Kosów Lacki. Wymiana 20 szt. lamp na 

LED. Kwota 12.000,00. Zadanie realizowane ze środków budżetu gminy w ramach funduszu 

sołeckiego sołectwa Glina. Termin wykonania do 26.02.2021 r. lokalizacja robót: Glina Na-

bużna 12 lamp, Glina  od posesji nr 25 do posesji nr 9, 8 szt. 

24. W dniu 18 lutego 2021 r. odbyło się spotkanie z mieszkańcami Małkini Górnej w sprawie 

przebiegu projektowanej drogi od ulicy Ostrowskiej do ul. Kościelnej. Mieszkańców 

zapoznano  ze studium, miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego  oraz 

dokumentacją projektową. Mieszkańcy wnioskowali o zmianę przebiegu projektowanej drogi.   

25. W dniu 23 lutego 2021 r. uczestniczyłam w briefingu związanym z sytuacją wezbraniowo-

powodziową na rzece Bug.  

26. W dniu 24 lutego 2021 r. w Przedszkolu Samorządowym w Małkini Górnej przeprowa-

dzony został audyt z ochrony danych osobowych zgodnie z harmonogramem audytów na 2021 

rok. 

27. Zlecono wymianę 11 sztuk uszkodzonych lamp oświetlenia drogowego na lampy LED 

w Kańkowie 6 szt. , Daniłowie 3 szt. i przy ulicy Nurskiej 2 szt. 

28. Na bieżąco prowadzone jest odśnieżanie dróg i ulic oraz zwalczanie gołoledzi.      

29. Wydanych zostało 10 decyzji o ustaleniu warunków zabudowy oraz 2 decyzje odmowne 

dotyczące ustalenia warunków zabudowy – odmowa pozytywnego uzgodnienia projektu 

decyzji (MZDW i RDOŚ.). 

30. W obszarze obronności wykonano następujące zadania: 

− Uczestniczono w zdalnym posiedzeniu Ostrowskiego Powiatowego Zespołu Zarzą-

dzania Kryzysowego w dniu 27 stycznia 2021 r. 

− Opracowano Program szkolenia obronnego gminy Małkinia Górna na lata 2021 – 

2023. 

− Opracowano Plan zasadniczych przedsięwzięć w zakresie pozamilitarnych przygo-

towań obronnych na 2021 rok. 

− Wydano Zarządzenie Nr 13/2021 z dnia 04.02.2021 r. w sprawie przygotowania sta-

nowiska kierowania Wójta Gminy Małkinia Górna w systemie kierowania bezpieczeń-

stwem narodowym w gminie Małkinia Górna.  

31. W zakresie czystości powietrza wykonano następujące zadania: 

− Kontynuacja pomiarów jakości powietrza (umowa na okres 1 roku na 6 sztuk senso-

rów).  

32. W obszarze bezpieczeństwa w okresie zimowym  wykonano następujące zadania: 

Opublikowano na stronie internetowej Urzędu Gminy komunikat o obowiązku 

odśnieżania dachów przez zarządców i właścicieli obiektów. 
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33. W obszarze najważniejszym obecnie dla mieszkańców gminy Małkinia Górna dotyczącym 

zagrożenia powodziowego wykonano następujące zadania: 

− Codzienny monitoring stanu rzeki Bug oraz obserwacja terenów zagrożonych pod-

topieniem w tym lokalnych rozlewisk i naturalnych cieków wody.  

− Publikowanie na stronie internetowej Urzędu Gminy oraz portalu społecznym 

Urzędu Gminy informacji o obecnej sytuacji związanej z zagrożeniem powodziowym. 

− Ogłoszono pogotowie przeciwpowodziowe Zarządzeniem nr 17/2021 z dnia 

12.02.2021 r. 

− Bieżąca wymiana informacji z Sołtysami oraz mieszkańcami z terenów zagrożonych 

powodzią. 

34. Sporządzono: 2 akty urodzenia, 11 aktów zgonu, przyjęto 4 zapewnienia o wstąpieniu w 

związek małżeński, sporządzono i wydano łącznie 113 odpisów aktów stanu cywilnego. 

Przyjęto od mieszkańców 72 wnioski o wydanie dowodu osobistego, wydano 59 

dowodów, a 74 dowody osobiste unieważniono. Dokonano zameldowania 15 osób, 

udzielono 28 informacji osobowych. Obecnie prowadzone są 4 postępowania 

administracyjne o wymeldowanie. 

  


