
Informacja z działalności Wójta w okresie między sesjami  

tj. od 31.05.2022 r. do 13.06.2022r.: 

 

1. W dniu 31 maja br. wydano 2 decyzje przyznające dodatek mieszkaniowy. 

2. W dniu 2 czerwca br. ogłosiłam nabór wniosków do dziesiątej edycji konkursu 

„Małkińskie serca wolontariatu”. Celem konkursu jest wyróżnienie i publiczne 

uhonorowanie osób aktywnie działających na zasadzie pracy wolontariackiej, na rzecz 

społeczeństwa lokalnego gminy Małkinia Górna. 

3. W dniu 2 czerwca br. nastąpiło otwarcie ofert zadania „Dostawa energii elektrycznej dla 

potrzeb Gminy Małkinia Górna i jednostek organizacyjnych Gminy Małkinia Górna 

w okresie 01.07.2022 r. –31.12.2022 r.” Wpłynęło pięć ofert. Firma Green S.A. złożyła 

najniższą ofertę na  1 037 364,30 zł brutto.  

4. W dniu 2 czerwca br. zorganizowano wycieczkę edukacyjno-krajoznawczą dla Seniorów 

z Klubów" Senior+" w Małkini Górnej oraz Prostyni. Program podróży obejmował: 

Ogród Botaniczny Polskiej Akademii Nauk z Centrum Zachowania Różnorodności 

Biologicznej w Powsinie, Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie oraz 

Sanktuarium Matki Bożej Loretańskiej w Loretto . 

5. W dniu 3 czerwca br. nastąpiło otwarcie ofert „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej 

w miejscowości Małkinia Górna, Zawisty Nadbużne, Rostki Wielkie, gm. Małkinia 

Górna. Etap II”  Wpłynęło trzy oferty. Firma KAN BUD SP. Z O.O. złożyła najniższą 

ofertę na  2 500 000,00 zł brutto. 

6. W dniu 3 czerwca br. w Urzędzie Gminy Małkinia Górna miało miejsce spotkanie Wójta 

Gminy z dyrektorami placówek oświatowych. Spotkanie dotyczyło organizacji 

Gminnego Dnia Dziecka. 

7. W dniu 5 czerwca br. zorganizowałam przy Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w 

Małkini Górnej piknik z okazji dnia dziecka połączony z podsumowaniem sezonu 

GOKiS 21/22 oraz występami uczniów ze szkół gminnych. Serdecznie dziękuję 

wszystkim zaangażowanym w przygotowanie imprezy, a zwłaszcza sponsorom: Firmie 

Ajinomoto Polska Sp. z o.o., Firmie Domost Sp. z o. o., Polskim Liniom Kolejowym w 

Siedlcach, Sklepowi Biedronka, Polskiemu Sklepowi Arhelan Małkinia Górna, 

Sklepowi Domi Delikatesy Mięsne Sklep Firmowy JBB, Panu Łukaszowi 

Dąbkowskiemu, Panu Tomaszowi Pyrglowi,Panu Łukaszowi Piotrowskiemu, Panu 

Michałowi Perzynie. 

8. W dniu 6 czerwca br. na wniosek PKP Polskie Linie Kolejowe SA. Zakład Linii 

Kolejowych w Siedlcach wydałam decyzję zezwalającą na usunięcie drzew z terenu 

działki znajdującej się w miejscowości Kańkowo. 

9. W dniu 6 czerwca br. wręczyłam nagrody uczestnikom konkursu  Literacko - 

Plastycznego pt. "Dzień Matki". Laureaci konkursu, osoby wyróżnione otrzymały 

nagrody książkowe. Wszyscy uczestnicy konkursu zostali obdarowani słodkościami. 

10. W dniu 6 czerwca br. w  Szkole Podstawowej nr 2 im. Fryderyka Chopina w Małkini 

Górnej zrealizowano warsztaty profilaktyczne dla uczniów klas 4-6 z tematyki 

„Wsparcie osób doświadczających przemocy rówieśniczej (cyberprzemoc)". 

11. W dniu 6 czerwca br.  wydałam Zarządzenie  64/2022 w sprawie ustalenia terminów 

przerw w pracy przedszkola i oddziałów przedszkolnych szkołach podstawowych, 

prowadzonych przez Gminę Małkinia Górna w okresie przerwy wakacyjnej w roku 

szkolnym 2021/2022. 

12. W dniu 7 czerwca br. w Szkole Podstawowej w Orle zrealizowano warsztaty 

profilaktyczne dla uczniów klas 1-3 z tematyki „Motywowanie do nauki”, dla klas 4-5 z 

tematyki  „Co nas czyni ludźmi?”, dla kas 6-8 z tematyki  „Rówieśnicy - oprawcy”. 



13. W dniu 7 czerwca br. w Szkole Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Glinie 

zrealizowano warsztaty profilaktyczne dla klasy  5-8 z tematyki „Motywowanie do 

nauki”. 

14. W dniu 7 czerwca br. wzięłam udział w spotkaniu organizowanym przez MAK-MED 

dotyczącym aktualnej sytuacji w Mak-Med. sp. z o.o. 

15. W dniu 7 czerwca br. zleciłam koszenie poboczy dróg gminnych Zakładowi Gospodarki 

Komunalnej w Małkini Górnej. Termin realizacji do dnia 24.06.2022 r.  

16. W dniu 8 czerwca br. zleciłam Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Małkini Górnej 

montaż wiaty przystankowej w miejscowości Treblinka.  

17. W dniu 10 czerwca 2022 r. wręczyłam nagrody uczestnikom konkursu „Ksiądz Jan 

Twardowski poeta od biedronek”. Laureaci konkursu oraz osoby wyróżnione otrzymały 

nagrody książkowe i rzeczowe. Fundatorem nagród był Wójt Gminy i Starosta 

Ostrowski.   

18. W ramach bieżącego utrzymania dróg o nawierzchni żwirowej zleciłam wykonanie 

napraw: 

- zjazd w miejscowości Daniłowo Parcele 

- droga gminna w miejscowości Żachy Pawły  

- droga gminna w miejscowości Borowe  

19. Zleciłam naprawę oświetlenia drogowego firmie MADO w ramach bieżącej 

konserwacji. 

20. Wydano decyzje na zajęcie pasa drogowego oraz decyzje na umieszczenie urządzeń w 

pasie drogowym. 

21. W okresie od 26 maja br. do 8 czerwca br. 

• wydano:  

– 1 akt urodzenia, 

– 6 aktów zgonu, 

– 9 aktów małżeństw, 

– przyjęto 6 zapewnień o wstąpieniu w związek małżeński, 

– sporządzono i wydano łącznie 92 odpisy aktów stanu cywilnego. 

• przyjęto od mieszkańców 37 wnioski o wydanie dowodu osobistego, wydano 33 

dowody osobiste i 24 dowody osobiste unieważniono. 

• dokonano zameldowania 11 osób, udzielono 8 informacji osobowych. Wydano 

1 decyzję o wymeldowanie z pobytu stałego. 

22. W zakresie pomocy dla obywateli z Ukrainy w okresie od 31 maja do 13 czerwca 2022 

roku przekazywano raporty do Komendy Powiatowej Policji w Ostrowi Mazowieckiej 

oraz do Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej o liczbie obywateli z Ukrainy 

przebywających na terenie gminy Małkinia Górna. Kontynuowana jest Gminna Zbiórka 

dla obywateli z Ukrainy.  

 

 


