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Informacja o działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami,  

tj. od 23 marca 2021 r. do 28 kwietnia 2021 r.  

 

 

1. W dniu 23.03.2021 r. poinformowałam mieszkańców, że tegoroczna Małkińska Noc 

Nadbużańska zostaje odwołana  z powodu trwającej pandemii i wprowadzonych re-

strykcji sanitarnych.  

2. W dniach 23-30.03.2021 r. został przeprowadzony kolportaż materiałów w zakresie go-

spodarki odpadami, projektu aktualizacji Planu zarządzania ryzykiem powodziowym, 

wraz z którym przekazano mieszkańcom maseczki  ochronne otrzymane z Rządowej 

Agencji Rezerw Strategicznych. 

3. W dniu 31.03.2021 r. opublikowano listy dla woj. mazowieckiego w ramach kolejnego 

konkursu Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W ramach rządowego wsparcia  

Gmina Małkinia Górna otrzymała dofinasowanie w kwocie 15.000 000,00 zł.  

4. W dniu 31.03.2021 r. podpisano umowę na wykonanie zadania związanego z podziałem 

działek w ramach procedury ZRID o stałej stabilizacji na gruncie dla projektu 

pn.: ,,Przebudowa ulicy Sobieskiego w Małkini Górnej”. Wykonawca: "GEOKAR" 

Danuta Częstochowska ul. Żeromskiego 4, 07-320 Małkinia Górna. Kwota umowy: 

30 000,00 zł brutto. Termin realizacji: 30.06.2021 r. 

5. W dniu 01.04.2021 r. –  rozdysponowano 1162 butelki płynów do dezynfekcji 

otrzymane od Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Środki dezynfekujące 

przekazaliśmy do Ośrodka Pomocy Społecznej w ilości 802 butelek, Zakładu 

Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Małkini Górnej w ilości 300 

butelek oraz do Urzędu Gminy w Małkini Górnej w ilości 60 butelek. 

6. W dniu 01.04.2021 r. zgodnie z wytycznymi GUS w Urzędzie Gminy w Małkini Górnej 

został uruchomiony Gminny Punkt Spisowy, w którym mieszkańcy gminy mogą spisać 

się w ramach Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021. 

7. W dniu 07.04.2021 r. z okazji Światowego Dnia Pracownika Służby Zdrowia przeka-

załam życzenia za trudną i pełną poświęcenia pracę pracownikom Niepublicznego Za-

kładu Opieki Zdrowotnej MAK-MED w Małkini Górnej oraz pracownikom Praktyki 

Lekarskiej Sofii w Prostyni.   

8. W dniu 12.04.2021 r. wyraziłam  zgodę na wykorzystanie herbu gminy Małkinia Górna 

dla osoby tworzącej pamiątki – materiały promocyjne. 
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9. W dniu 14.04.2021 r. po raz trzeci obchodziliśmy święto państwowe pod nazwą Święto 

Chrztu Polski. W tym roku była to 1055 rocznica chrztu Polski, z okazji której na stronie 

Urzędu Gminy została opublikowana krótka informacja, przypominająca o tym waż-

nym wydarzeniu. 

10. W dniu 19.04.2021 r. wystosowałam pismo do Komisariatu Policji w Małkini Górnej 

z prośbą o przedstawienie działań jakie zostały podjęte  w związku z ostatnim aktem 

wandalizmu jaki miał miejsce 10 kwietnia br. na placu zabaw przy ulicy Słowackiego 

w Małkini Górnej. Na chwilę obecną nie otrzymałam jeszcze odpowiedzi w ww. spra-

wie. 

11. W dniu 20.04.2021 podpisano umowę z w ramach przetargu nieograniczonego 

na zadanie pn.:,, Bieżące utrzymanie dróg gminnych o nawierzchni z kruszyw 

i gruntowych na terenie Gminy Małkinia Górna w 2021 roku”. Wykonawca zadania : 

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Tomasz Pyrgiel z siedzibą przy ul. M.C. 

Skłodowskiej 12, 07-320 Małkinia Górna. Wartość umowy zgodnie z ilością 

wskazanych materiałów i realizowanych prac określonych w specyfikacji warunków 

zamówienia: 541 987, 20 zł brutto. 

12. W dniu 21.04.2021 dokonano otwarcia ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie 

dialogu konkurencyjnego na wybór partnera prywatnego dla przedsięwzięcia 

pn.: ,,Budowa mieszkań komunalnych w Gminie Małkinia Górna”.  Złożona została 

jedna oferta na kwotę 12 656 785,20 zł brutto przez konsorcjum UNIBEP PPP Sp. z.o.o. 

oraz UNIBEP Spółka Akcyjna z siedzibą ul. 3 Maja, 17-100 Bielsk Podlaski.  

13. W dniu 23.04.2021 r. wystawiono 147 upomnień  z tytułu zalegania z opłatami za odbiór 

i zagospodarowanie odpadów komunalnych. 

14. W dniu 24.04.2021 r. wystosowałam apel do mieszkańców gminy o zaangażowanie się 

w działania, które doprowadzą do usunięcia śmieci wyrzuconych  w miejscach, gdzie 

nie powinno ich być w naszej gminie oraz o utrzymanie porządku przy posesjach pry-

watnych. Jednocześnie podziękowałam tym, którzy dbają o porządek, zbierają śmieci 

oraz powiadamiają Urząd Gminy o zaśmieconych miejscach. 

15. W dniu 26.04.2021 r. gmina Małkinia Górna przystąpiła do partnerstwa w projekcie 

społecznym realizowanym przez Tygodnik Ostrołęcki pn. „Otwórz się na pomoc”. Jest 

to projekt edukacyjny, którego celem jest przeciwdziałanie problemom społecznym. 

16. Przekazałam informacje mieszkańcom, że w dniu 3 maja br. w kościele pw. Nawrócenia 

Świętego Pawła Apostoła w Małkini Górnej zostanie odprawiona uroczysta msza święta 

w intencji Ojczyzny z okazji 230. Rocznicy Uchwalenia Konstytucji.  
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17. Zostały przeprowadzone audyty z ochrony danych osobowych w 4 jednostkach; 

− W dniu 24 marca 2021 r. w Szkole Podstawowej nr 2 im. Fryderyka Chopina 

w Małkini Górnej, 

− W dniu 25 marca 2021 r. w Szkole Podstawowej nr 1 im. Marii Curie-

Skłodowskiej w Małkini, 

− W dniu 22 kwietnia 2021 r. w Szkole Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego 

w Glinie, 

− W dniu 23 kwietnia 2021 r. w Szkole Podstawowej w Orle. 

18. Zakończenie pilotażu ze strony Urzędu Gminy w projekcie ,,Łączy nas Bug” (instalacja 

megafonu w miejscowości Borowe). 

 

 

 

 

 

 


