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Informacja z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami,  

tj. od 28 kwietnia 2021 r. do 21 czerwca 2021 r.   

 

 

1. W dniu 28.04.2021 roku ogłoszono przetarg na zadanie pn: „Zmiana sposobu użytkowania 

plebanii na Gminno-Parafialne Centrum Kultury w Małkini Górnej, przebudowa i remont 

konserwatorski na działce ewidencyjna o numerze 754/4, 754/3 Obręb Małkinia Górna”. 

Postępowanie unieważniono w dniu 11.06.2021 roku, ponieważ cena oferty z najniższą 

ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 

zamówienia. W dniu 11.06.2021 roku ponownie ogłoszono przetarg na zadanie 

pn: „Zmiana sposobu użytkowania plebanii na Gminno-Parafialne Centrum Kultury 

w Małkini Górnej, przebudowa i remont konserwatorski na działce ewidencyjna 

o numerze 754/4, 754/3 Obręb Małkinia Górna”. Planowany termin otwarcia ofert 

28.06.2021 r. 

2. W dniu 28.04.2021 r. ogłoszono otwarty konkurs ofert - na realizację "Programu polityki 

zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców gminy Małkinia Górna na lata 

2020-2024" w roku 2021.  

3. W dniu 03.05.2021 r. odbyła się uroczysta msza święta w 230. rocznicę uchwalenia 

Konstytucji 3 Maja. Msza święta ze względu na obostrzenia odbyła się w rygorze 

sanitarnym. 

4. W dniu 04.05.2021 r. przekazano do Kuratorium Oświaty w Warszawie do zaopiniowania 

arkusze organizacji pracy na rok szkolny 2021/2022 przedszkola i szkół podstawowych, 

dla których organem prowadzącym jest gmina Małkinia Górna.  

5. W dniu 05.05.2021 r. Gmina Małkinia Górna została partnerem projektu „Siłą jest dialog” 

realizowanego przez Centrum Mediacyjne Mediatio. W ramach projektu świadczone 

są  bezpłatne porady w sprawie mediacji dla mieszkańców, za pomocą środków porozu-

miewania się na odległość. 

6. W dniu 06.05.2021 r. ogłoszony został otwarty konkurs ofert nr 1/2021 na wsparcie zadań 

publicznych z zakresu:  

• ochrony i promocji zdrowia, 

• działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, 

• ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, 

• kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, 

• działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, 

• wsparcia i upowszechniania kultury fizycznej, 

• pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej 

oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, 

• działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. 

7. W dniu 12.05.2021 r. w wyniku zapytania ofertowego podpisano umowę z firmą LD Olga 

Chmiel z Kielc na dostawę zestawu narzędzi hydraulicznych do ratownictwa technicznego 

dla OSP Małkinia Górna. Kwota umowy 99 500,00 zł brutto. Odbiór nastąpił w dniu 

16.06.2021 r. 
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8. Od roku zabiegam o budowę dworca kolejowego, dlatego też w dniu 13.05.2021 r. oraz 

w dniu 17.06.2021 r uczestniczyłam w spotkaniach z przedstawicielami PKP S.A. Oddział 

Gospodarowania Nieruchomościami dotyczących budowy dworca kolejowego typu IDS-

B na terenie stacji kolejowej w Małkini. 

9. W dniu 17.05.2021 r. ogłoszona została 8 edycja konkursu „Małkińskie serca 

wolontariatu”. 

10. W dniu 18.05.2021 r. do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Warszawie złożono wniosek o dofinansowanie zadanie pn.” Demontaż, trans-

port oraz unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu gminy Małkinia 

Górna. 

11. W dniach 19 i 25.05.2021 r. wysłano 65 szt. wezwań w sprawie złożenia wyjaśnień co do 

różnic osób zgłoszonych w deklaracjach na odbiór i zagospodarowanie odpadów komu-

nalnych a zameldowanych.  

12. W dniu 20.05.2021 r. – gmina Małkinia Górna brała udział w ćwiczeniu 

pk.RENEGADE/SAREX – 21, w ramach którego zorganizowany został radiowy trening 

systemu powszechnego ostrzegania wojsk i ludności cywilnej o zagrożeniach 

uderzeniami z powietrza. 

13. W dniu 21.05.2021 r. został wysłany wniosek do Kuratorium Oświaty w Warszawie 

w sprawie przyznania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edu-

kacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2021 r. 

14. W dniu 21.05.2021 r. zostało wydane zarządzenie w sprawie przedłużenia powierzenia 

stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Fryderyka Chopina w Małkini Górnej. 

15. W dniu 24 maja 2021 r. w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Prostyni przeprowa-

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

2021 rok. 

16. W dniu 25 maja 2021 r. w Szkole Podstawowej im. kard. Stefana Wyszyńskiego w Kieł-

czewie przeprowadzony został audyt z ochrony danych osobowych zgodnie z harmono-

gramem audytów na 2021 rok. 

17. W dniu 26.05.2021 r. podpisana została umowa z Samodzielnym Publicznym Zespołem 

Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej ul. Duboisa 68, 07-300 Ostrów 

Mazowiecka na realizację Programu polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczni-

czej mieszkańców gminy Małkinia Górna na lata 2020-2024" w roku 2021. 

18. W dniu 28.05.2021 r. podpisano umowę z konsorcjum UNIBEP PPP Sp. z.o.o. oraz 

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

mieszkań komunalnych w Gminie Małkinia Górna w formule partnerstwa publiczno-

prywatnego”. Kwota umowy 12 656 785,20 zł brutto. Termin obowiązywania umowy 144 

miesiące. 

19. W dniach 01 i 02.06.2021 r. – przeprowadzona została kwalifikacja wojskowa. 

Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej w 2021 roku podlegało 85 osób. 

20. W dniu 02.06.2021 r. wystąpiono do Mazowieckiego Zarządu Dróg w Węgrowie 

o naprawę barierek przy Zespole Szkół im. Staszica w Małkini Górnej. 

21. W dniu 07.06.2021 r. dokonano przeglądu gwarancyjnego Targowiska gminnego 

w Małkini Górnej. 

22. W dniu 10.06.2021 r. wystąpiono do Powiatowego Zarządu Dróg w Ostrowi 

Mazowieckiej o odnowienie znaków poziomych na drogach powiatowych. 
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23. W dniu 11.06.2021 r. gmina Małkinia Górna otrzymała z Ministerstwa Zdrowia środki 

ochrony indywidualnej. W dniu 11 czerwca 2021 roku asortyment rozdysponowano 

do Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „MAK- MED” w Małkini Górnej oraz 

do SOFI Praktyka Lekarska Jerzy Kostecki w Prostyni. Każda z placówek otrzymała 80 

sztuk płynów do dezynfekcji.  

24. W dniu 10.06.2021 r. zostało wydane zarządzenie w sprawie powierzenia pełnienia obo-

wiązków dyrektora Przedszkola Samorządowego w Małkini Górnej. 

25. W dniu 11.06.2021 r. w szkołach podstawowych na ternie gminy wręczone zostały na-

grody laureatom oraz uczestnikom konkursu profilaktycznego ,, Żyję zdrowo – bo nie 

ulegam nałogom” oraz w ramach kampanii profilaktycznej „Zachowaj trzeźwy umysł”. 

26. W ramach realizacji zadań gminnego punktu informacji do spraw szczepień przeciwko 

wirusowi SARS-CoV-2 w miesiącu maju zorganizowane zostały dwie usługi dowozu dla 

osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień. 

 

 

 

 

 

 


