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Informacja z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami, 

 tj. od 29 grudnia 2021 r. 01 lutego 2022 r.  

 

 

1. W dniu 30.12.2021 r. złożyłam wniosek o dofinasowanie zadania pn.:,, Budowa drogi 

gminnej ul. Leśna w miejscowości Kiełczew” w ramach dotacji z budżetu Województwa 

Mazowieckiego na zadania określone w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych - 

nabór na rok 2022. Wartość kosztorysowa zadania 1 699 680,19 zł. Kwota 

wnioskowanego dofinansowania 849 840 zł. Termin realizacji zadania do 30.10.2022 r.  

2. W dniu 3.01.2022 r. podpisałam umowę z firmą PROMAK Inżynieria Komunikacyjna 

z siedzibą ul. Przemysłowa 15, 08-300 Sokołów Podlaski na opracowanie dokumentacji 

projektowej dla zadania pn.: ,,Budowa drogi gminnej ul. Leśna w miejscowości 

Kiełczew”. Termin realizacji: 30.03.2022 r. Wartość zadania 12 230,00 zł.  

3. W dniu 3.01.2022 r. wystawiono 140 upomnień z tytułu zaległości w opłatach za odpady 

komunalne.  

4. W dniu 05.01.2022 roku ogłoszono przetarg na  zadanie pn: „Dostawa energii elektrycznej 

dla potrzeb Gminy Małkinia Górna i jednostek organizacyjnych Gminy Małkinia Górna 

w okresie 01.03.2022 r. – 31.12.2022 r.”. W dniu 14.01.2022 roku nastąpiło otwarcie ofert. 

Wpłynęły dwie oferty. Najtańszą ofertę złożyła firma Energa Obrót S.A. z siedzibą przy 

Al. Grunwaldzkiej 472, 80-309 Gdańsk na kwotę 1 568 006,46 zł brutto. W dniu 

19.01.2022r. przetarg unieważniono na podstawie art. 255 pkt.3 ustawy PZP, oferta 

przewyższa kwotę jaką przeznaczyła Zamawiający na sfinansowanie zadania.  

5. W dniu 10.01.2022 r. podpisano umowę z NFZ na dofinansowanie programu polityki 

zdrowotnej pn. Program polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej 

mieszkańców gminy Małkinia Górna na lata 2020-2024. Kwota dofinansowania – 21 

120,00 zł., gmina 35 080,00 zł.  

6. W dniu 11.01. 2022 r. podpisałam umowę o dostawę oleju opałowego lekkiego w okresie 

od 11 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. do placówek oświatowych, jednostek OSP 

oraz budynków będących własnością gminy Małkinia Górna. 

7. W dniu 13.01.2022 r. podpisałam umowę z firmą PHU MADO Andrzej Mróz , ul. Leśna 

3, 08-330 Kosów Lacki, na  Konserwacje oświetlenia ulicznego i drogowego w Gminie 

Małkinia Górna. Kwota zadania 5.289,00 zł brutto. Termin wykonania do 31.12.2022r.  

8. W dniu 14.01.2022 r. wydałam Zarządzenie Nr 1/2022 w sprawie określenia terminów 

przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym 

terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2022/2023  do publicznych przedszkoli 

i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz do klas 

pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest 

Gmina Małkinia Górna. 

9. W dniu 17.01.2022 r. został ogłoszony otwarty i konkurencyjny nabór na wolne 

stanowisko urzędnicze do spraw planowania, gospodarki przestrzennej i rewitalizacji. 

10. W dniu 18.01.2022 roku podpisałam umowę z firmą Usługi Projektowo Inwestycyjne 

Krzysztof Szeligowski, ul . Kazańska 12/27, 18-400 Łomża na realizację zadania pn.: 

Budowa sieci wodociągowej w msc. Zawisty Nadbużne. Termin realizacji do 30.08.2022 

r.  Kwota zadania 9.700,00 zł.  
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11. W dniu 18.01.2022 r. opracowano Plan działania w zakresie obrony cywilnej Szefa 

Obrony Cywilnej Gminy Małkinia Górna na 2022 rok. Plan został uzgodniony przez Szefa 

Obrony Cywilnej Powiatu Ostrowskiego.  

12. W dniu 19.01.2022 r. ogłoszono konsultacje społeczne w sprawie projektu „Strategii 

Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Małkinia Górna na lata 2022-2027 

termin przeprowadzania konsultacji 20-28.01.2022 r. 

13. W dniu 19.01.2022 r. opracowano Wytyczne Wójta Gminy Małkinia Górna 

do działalności w zakresie pozamilitarnych przygotowań obronnych w Gminie Małkinia 

Górna w 2022 roku.  

14. W dniu 19.01.2022 r. opracowano Plan zasadniczych przedsięwzięć w zakresie 

pozamilitarnych przygotowań obronnych w Gminie Małkinia Górna na 2022 rok. 

15. W dniu 20.01.2022 r.  gmina Małkinia Górna brała udział w radiowym treningu systemu 

powszechnego ostrzegania wojsk oraz ludności cywilnej o zagrożeniach uderzeniami                                

z powietrza.  

16. W dniu 20.01.2022 roku ogłoszono przetarg na  zadanie pn: „Dostawa energii elektrycznej 

dla potrzeb Gminy Małkinia Górna i jednostek organizacyjnych Gminy Małkinia Górna 

w okresie 01.03.2022 r. – 30.06.2022 r.” W dniu 28.01.2022 roku nastąpiło otwarcie ofert. 

Wpłynęły dwie oferty. Najtańszą ofertę złożyła firma PGE Obrót Spółka Akcyjna na 

kwotę  626 507,16 zł brutto. 

17. W dniu 24.01.2022 r. w Urzędzie Gminy w Małkini Górnej zostały wprowadzone zmiany 

w obsłudze interesantów. Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 stycznia 

2022 r. (Dz. U. z 2021 r. poz.149) z dniem 24 stycznia 2022 r., do 28 lutego 2022 r., 

zostały wydane pracownikom Urzędu Gminy w Małkini Górnej polecenia obowiązku 

wykonywania pracy zdalnej. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Urzędu 

Gminy w aktualnościach. 

18. W dniu 25.01.2022 r. rozstrzygnięty został nabór na stanowisko promocji i kontaktów 

z mediami, w wyniku którego do zatrudnienia została wybrana Pani Aleksandra 

Mikołajczyk z Warszawy.  

19. W dniu 26.01.2022 r. podjęłam decyzję o ograniczeniu wykonywania zadań przez 

pracowników Urzędu Gminy w Małkini Górnej poprzez wyłączenie bezpośredniej 

obsługi interesantów z uwagi na bardzo duża liczbę zachorowań na COVID – 19. Decyzja 

ta została podjęta w oparciu o Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. 

w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów, w związku 

z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. 2021 poz. 861 z późn. zm.). Jednocześnie 

przypominam, że załatwianie spraw przez interesantów w wyżej wymienionym okresie 

będzie realizowane za pośrednictwem poczty tradycyjnej, telefonicznie, drogą e-mailową, 

przez e-PUAP. 

20. W dniu 26.01.2022 r. do odwołania została zamknięta kasa w Urzędzie Gminy w Małkini 

Górnej. Wpłat można dokonywać na wskazane na stronie Urzędu Gminy rachunki 

bankowe. Od wpłat dokonywanych na rachunek Gminy w Banku Spółdzielczym 

w Małkini Górnej nie są pobierane dodatkowe opłaty. 

21. W dniu 28.01.2022 r. złożyłam następujące wnioski o dofinasowanie w ramach 

Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022” – „Mazowsze dla 

sołectw 2022”:  
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− na realizacje zadania  na terenie sołectwa Podgórze Gazdy pn.: Budowa odcinka 

ogrodzenia wokół terenu wiejskiego”. Wnioskowana kwota dofinansowania 10.000,00 

zł, 

− na realizacje zadania  na terenie sołectwa  Treblinka pn.: Wymiana pokrycia dachowego 

na budynku strażnicy OSP Treblinka”. Wnioskowana kwota dofinansowania 10.000,00 

zł. 

− na realizacje zadania  na terenie sołectwa Rostki Piotrowice pn.: Modernizacja 

oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Rostki Piotrowice”. Wnioskowana kwota 

dofinansowania 10.000,00 zł. 

− na realizacje zadania  na terenie sołectwa Zawisty Podleśne pn.: Budowa odcinka 

chodnika w msc. Zawisty Podleśne”. Wnioskowana kwota dofinansowania 10.000,00 

zł. 

− na realizacje zadania  na terenie sołectwa  Kańkowo pn.: Modernizacja oświetlenia na 

terenie sołectwa Kańkowo”. Wnioskowana kwota dofinansowania 10.000,00 zł. 

− na realizacje zadania  na terenie sołectwa  Poniatowo pn.: Modernizacja budynku 

świetlicy wiejskiej w msc. Poniatowo”. Wnioskowana kwota dofinansowania 10.000,00 

zł. 

− na realizacje zadania  na terenie sołectwa  Klukowo pn.: Zakup i montaż wiat 

przystankowych wraz z modernizacją oświetlenia i wymianą sołeckiej tablicy 

informacyjnej na terenie sołectwa Klukowo”. Wnioskowana kwota dofinansowania 

10.000,00 zł. 

22. W dniu 28.01.2022 r.  uczestniczono w zdalnym posiedzeniu Ostrowskiego Powiatowego 

Zespołu Zarządzania Kryzysowego w dniu 28.01.2022 r. 

23. W dniu 28.01.2022 r. opublikowano na stronie internetowej Urzędu Gminy komunikat 

„Bezpieczne Ferie 2022”. 

24. W dniu 31.01.2022 r. zorganizowałam naradę z sołtysami. Na naradzie omówiono bieżące 

sprawy dotyczące Gminy Małkinia Górna.  

25. Sporządzono: 4 akty urodzenia,  4 akty małżeństwa, 7 aktów zgonu, odbyły się 2 śluby 

cywilne, sporządzono i wydano łącznie 143 odpisy aktów stanu cywilnego. 

26. Przyjęto od mieszkańców 53 wnioski o wydanie dowodu osobistego, wydano 59                      

i 73 dowodów osobistych unieważniono. 

27. Dokonano zameldowania 32 osób, udzielono 16 informacji osobowych. Wydano 

1 decyzję  dotyczącą wymeldowania z pobytu stałego. 

28. Dokonałam monitoringu stanu dróg gminnych – stan słaby.  

 

Wójt Gminy Małkinia Górna  

Bożena Kordek 

 

  


