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Informacja z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami,  

tj. od 21 czerwca 2021 r. do 16 lipca 2021 r.  

 

 

1. W okresie od 18 czerwca 2021 r. do 16 lipca 2021 r. dokonano na terenie gminy wy-

miany 5 opraw na oprawy typu LED.  

2. W dniu 22 czerwca 2021 r. w Małkini Górnej miała miejsce uroczysta inauguracja pro-

jektu ,,Budowa mieszkań komunalnych w Gminie Małkinia Górna”. W ramach reali-

zowanego projektu w Gminie Małkinia Górna zostanie wybudowanych 40 mieszkań 

w jednym budynku. Budynek komunalny dla Gminy Małkinia Górna wybuduje Grupa 

Unibep. 

3. Zgodnie z harmonogramem audytów na rok 2021 przeprowadzono audyt z ochrony 

danych osobowych: 

− w dniu 22 czerwca-2021 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej, 

− w dniu 25 czerwca 2021 r. w Ośrodku Pomocy Społecznej. 

4. Zgodnie z planem kontroli zarządczej na 2021 rok przeprowadzono: 

− w dniu 23 czerwca 2021 r. kontrolę problemową w Gminnej Bibliotece 

Publicznej, 

− w dniu 30 czerwca 2021 r. kontrolę sprawdzającą w SP nr 1 im. Marii Curie-

Skłodowskiej w Małkini Górnej.  

5. W dniu 24 czerwca 2021 r. opublikowano na stronie internetowej Urzędu Gminy ko-

munikaty: „Bezpieczeństwo na obszarach wodnych” oraz „Bezpieczne wakacje 2021”. 
6. W dniu 28 czerwca 2021 r. otwarto oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego 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”. Wpłynęła 

jedna oferta na kwotę 2 064 694,70 zł brutto. 

7. W dniu 29 czerwca 2021 r. gmina Małkinia Górna otrzymała z Ministerstwa Zdrowia 

drugą transzę środków ochrony indywidualnej. Rozdysponowaliśmy 80 sztuk gogli 

ochronnych. 
8. W dniu 30 czerwca 2021 r. została podpisana umowa z firmą INTERmedia Ł. Czekała 

T. Frąckowiak Spółka Jawna ul. Modrzewskiego 1A, 63-100 Śrem na świadczenie 

usługi INFOALERT. 

9. W dniu 1 lipca 2021 r. został ogłoszony nabór na wolne stanowisko urzędnicze 

do spraw planowania, gospodarki przestrzennej i rewitalizacji. 

10. W dniu 7 lipca 2021 r. podpisałam umowę na wykonanie odcinka chodnika 

na ul. Słowackiego, który stanowi ostatni fragment chodnika na połączeniu pomiędzy 

ulica Kochanowskiego – Wyszyńskiego. Wartość realizacji umowy 20 955,51 zł brutto. 

Wykonawca: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Małkini Górnej 

ul. Nurska 144, 07-320 Małkinia Górna. Termin realizacji 10.10.2021 r.  

11. W dniu 8 lipca 2021 r. we współpracy z Komisariatem Policji w Małkini Górnej spo-

rządzona została „Analiza zagrożeń na obszarach wodnych w gminie Małkinia Górna”. 
12. W dniu 9 lipca 2021 r. w ramach złożonego wniosku o przyznanie pomocy finansowej 

ze środków województwa mazowieckiego na zadanie „MAZOWIECKIE STRAŻ-

NICE OSP-2021” gmina Małkinia Górna podpisała umowę, w formie dotacji celowej, 

na modernizację budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Prostyni, w zakresie adaptacji 

pomieszczenia pod garaż. Kwota dofinansowania: 25 000,00 zł. Termin realizacji do 

15 grudnia 2021 roku. 
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13. W dniach od 9 do 13 lipca 2021 r. pracownicy Urzędu Gminy w Małkini Górnej włą-

czyli się w zbiórkę pieniędzy na leczenie mieszkańca naszej gminy, który walczy 

z ostrą białaczką szpikową. Zebrano 1560,00 zł.   

14. W dniu 9 lipca 2021 r. podpisałam umowy na dofinansowanie w ramach 

Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw 2021. Realizowane zadania:  

− Sołectwo Grądy – remont budynku świetlicy wiejskiej w Gradach, 

− Sołectwo Orło – budowa odcinka nowego ogrodzenia terenu Szkoły Podstawo-

wej w Orle, 

− Sołectwo Sumiężne – modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa 

Sumiężne 

− Sołectwo Glina – modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Glina 

− Sołectwa Małkinia Górna IV – zagospodarowanie terenu działki, na której zlo-

kalizowane są  budynki komunalne w Małkini Górnej. 

        Kwota realizacji zadań 120 000,00 zł brutto. Kwota dofinansowania w ramach 

 ,,MIAS MAZOWSZE 2021’’ 60.000,00 zł.  

15. W dniu 9 lipca 2021 r. podpisałam umowę na dofinansowanie zadania pn.: ,,Budowy 

drogi gminnej w miejscowości Niegowiec” pozyskanego ze środków budżetu Woje-

wództwa Mazowieckiego w zakresie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do 

gruntów rolnych. Kwota dotacji 85 000,00 zł. Termin realizacji zadania 

do 30.09.2021 r.  

16. W dniu 12 lipca 2021 r. gmina Małkinia Górna otrzymała z Ministerstwa Zdrowia trze-

cią transzę środków ochrony indywidualnej. Rozdysponowaliśmy 800 sztuk fartuchów 

medycznych.  

17. W dniu 12 lipca 2021 r. - opublikowano na stronie internetowej Urzędu Gminy oraz 

portalu społecznym plakat promujący szczepienie przeciw COVID-19. Plakat otrzy-

mali wszyscy sołtysi w celu ich dystrybucji na tablice i do mieszkańców.  
18. Sporządzono: 12 aktów urodzeń, 10 aktów małżeństw, 8 aktów zgonu, przyjęto 

5 zapewnień o wstąpieniu w związek małżeński, sporządzono i wydano łącznie 126 

odpisów aktów stanu cywilnego. 

19. Przyjęto od mieszkańców 55 wniosków o wydanie dowodu osobistego, wydano 53  i 60 

dowodów osobistych unieważniono. 

20. Dokonano zameldowania 13 osób, udzielono 19 informacji osobowych. Obecnie 

prowadzone są 2 postępowania administracyjne.  

 

 

 

 

 

 

 


