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Informacja o działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami,  

tj. od 25 lutego 2021 r. do 23 marca 2021 r. 

 

 

1. W dniu 25 lutego 2021 r. w Żłobku Gminnym w Małkini Górnej przeprowadzony został 

audyt z ochrony danych osobowych zgodnie z harmonogramem audytów na 2021 rok. 

2. W dniu 01.03.2021 r. władze samorządowe złożyły symboliczną wiązankę pod pomni-

kiem „Żołnierzy Wyklętych" w Glinie. 

3. W dniu 02.03.2021 r., w związku z wynikami kontroli przeprowadzonej przez MKO 

w gminnych szkołach, opublikowano informację dla rodziców uczniów zamieszkałych 

na terenie gminy Małkinia Górna  oraz dyrektorów szkół i przedszkola samorządowego, 

dla których organem prowadzącym jest gmina Małkinia Górna w sprawie monitorowa-

nia realizacji obowiązku  rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkol-

nego i obowiązku nauki. 

4. W dniu 04.03.2021 r. ogłosiłam wyniki naboru na wolne stanowisko urzędnicze - podin-

spektor do spraw planowania, gospodarki przestrzennej i rewitalizacji do zatrudnienia 

wybrany został Pan Hubert Czarnowski zamieszkały w Ostrowi Mazowieckiej.                          

Wybrany kandydat spełnił wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu o naborze. 

5. W dniu 8.03.2021 roku popisano umowę z Przedsiębiorstwem Instalacyjno – Serwiso-

wym „EUROSERWIS” Jacek Wyszomirski z siedzibą w Władysławowie 66, 06-406 

Opinogóra Górna na realizację zadania pn.: Budowa instalacji centralnego ogrzewania 

w Szkole Podstawowej Nr 1 w Małkini Górnej”. Kwota umowy 203 222,81 zł brutto. 

Termin realizacji  15.08.2021 r.  

6. W dniu 8.03.2021 r. popisano umowę z Przedsiębiorstwem Usług Projektowych i Geo-

dezyjnych Arkadiusz Łojewski z Ostrowi Mazowieckiej na pełnienie obowiązków in-

spektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn.: budowa instalacji central-

nego ogrzewania w Szkole Podstawowej Nr 1 w Małkini Górnej”. Kwota umowy 

3.690,00 zł brutto. Termin realizacji 15.08.2021 r.  

7. W dniu 09.03.2021 r. wystosowałam informację na stronę Urzędu Gminy dotyczącą 

odwołania Małkińskiej Nocy Nadbużańskiej w 2021 roku z uwagi na stan epidemii ko-

ronawirusa SARS-CoV-2 oraz wprowadzone przez Rząd RP obostrzenia. 

8. W dniu 15.03.2021 r. przeprowadzono przetarg z wynikiem negatywnym na zbycie nie-

zabudowanej nieruchomości gruntowej nr 505 o pow. 3200 m2 położonej                               

w miejscowości Kiełczew (cena wywoławcza: 73 185,00 zł).  

9. W dniu 16.03.2021 r. na wniosek Wójta Gminy Małkinia Górna z dnia 17.09.2020 roku, 

przedłożony Zarządowi Województwa Mazowieckiego, Sejmik Województwa Mazo-

wieckiego udzielił Gminie Małkinia Górna pomocy finansowej w kwocie 4 000 000,00 

złotych z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn: Budowa kanalizacji sanitarnej 

na ul. Brokowskiej i ul. Strażackiej w Małkini Górnej w ramach Instrumentu wsparcia 

zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. 
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10. W dniu 16.03.2021 r. strażacy OSP Gminy Małkinia Górna kolportowali w gminie Mał-

kinia Górna ulotki o szczepieniu przeciwko COVID-19 na prośbę PSP – łącznie 4400 

sztuk. Bardzo strażakom dziękuję. 

11. W dniu 17.03.2021 r.  odwołano pogotowie przeciwpowodziowe w gminie Małkinia 

Górna. 

12. W dniu 17.03.2021 r. – Gmina Małkinia Górna otrzymała 40700 maseczek z Rządowej 

Agencji Rezerw Strategicznych, które zostaną rozdysponowane wśród mieszkańców 

gminy. 

13. W dniu 22.03.2021 r dokonano nabycia na rzecz Gminy Małkinia Górna od Gminnej 

Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 

oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr: 809/1 o pow. 0,2745 ha oraz 810/24 

o pow. 0,0060 ha położonych w Małkini Górnej.                                                            

Cena nabycia: 655 528,50 zł 

14. Wymieniono lampy oświetlenia drogowego  na oprawy typu LED w miejscowości 

Glina w ilości 20 szt., w miejscowości Poniatowo w ilości 8 szt., w miejscowości Orło 

w ilości 15 szt. 

 

 


