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Informacja z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami, 

 tj. od 09 grudnia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.  

 
 

1. W dniu 12.12.2022 r. otwarto oferty w przetargu nieograniczonym pn.: „Udzielenie 

i obsługa kredytu długoterminowego do wysokości 8 500 000,00 z przeznaczeniem 

na sfinansowanie deficytu budżetowego oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych 

kredytów i pożyczek w roku 2022 Gminy Małkinia Górna”. Wpłynęły trzy oferty. 

Najkorzystniejszą ofertę złożył Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej na kwotę 

7 150 117,70 złotych.  

 

2. W dniu 12.12.2022 r. została zawarta umowa z Konsorcjum Firm: Lider EKOLOGIKA 

Pracowania Analiza Środowiskowych z siedzibą przy ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 26-

24, 10-693 Olsztyn reprezentowana przez Jarosława Mogielnickiego i Partner 

EKOPLAN Pracownia Urbanistyczna Wojciech Kwiatkowski z siedziba przy 

ul. Trylińskiego 2/115, 10-683 Olsztyn reprezentowana przez Wojciecha 

Kwiatkowskiego na sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy 

i zagospodarowania terenu, projektów decyzji lokalizacji celu publicznego oraz 

projektów decyzji zmieniających w 2023 roku. 

3. W dniach 14-16.12.2022 roku Urząd Gminy w Małkini Górnej zorganizował akcję 

„Świąteczna Paczka”. Kupiliśmy i rozdaliśmy 1248 paczek dzieciom ze szkół 

podstawowych, przedszkola, dzieciom z niepełnosprawnościami oraz dzieciom 

z Ukrainy. Sponsorzy wpłacili 19 250,00 zł. Łączny koszt zadania 58 593,60 zł. 

4. W dniu 14.12.2022 r.  zakończył się remont budynku Ochotniczej Straży Pożarnej 

w Małkini Górnej, w zakresie, stolarki okiennej, instalacji elektrycznej, instalacji co, 

posadzki i ścian pomieszczenia socjalnego strażnicy, który wykonany został w ramach 

zadania „MAZOWIECKIE STRAŻNICE OSP-2022”. Całkowity koszt remontu 

wyniósł 31 091,00 zł, kwota dofinansowania ze środków województwa mazowieckiego 

na to zadanie – 23 893,00 zł, kwota dołożona ze środków własnych Gminy – 7 198,00 

zł. 

5. W dniach od 16-18.12.2022 r. już po raz XIX w Małkini Górnej mieszkańcy gminy oraz 

goście odwiedzali szopkę bożonarodzeniową z udziałem żywych zwierząt. Serdecznie  

dziękuję wszystkim osobom, których zaangażowanie przyczyniło się do powstania 

szopki. 

6. W dniu 17.12.2022 r. uczestniczyłam w spotkaniu ze Świętym Mikołajem, które miało 

miejsce budynku byłej Szkoły Podstawowej w Kańkowie. Organizatorami tego 

wydarzenia byli Wójt Gminy Małkinia Górna, Sołtys wsi  Kańkowo oraz Zakład 

Przetwarzania Odpadów Zawisty. W spotkaniu udział wzięły dzieci z miejscowości 

Zawisty Podleśne i Kańkowo. Podczas spotkania mikołajkowego na dzieci czekało 

mnóstwo atrakcji. Były zabawy, warsztaty dekorowania pierników, gry oraz prezenty.  

7. W dniu 18.12.2022 r. po 3-letniej przerwie odbył się Gminny Wieczór Wigilijny. 

Zaproszeni goście oraz mieszkańcy gminy wysłuchali najpiękniejszych kolęd 

i pastorałek w wykonaniu artystów: Pani Bernadety Wiatr, Natalii Pasztaleniec 
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–  uczennicy klasy VII Szkoły Podstawowej nr 1 im. Marii Curie – Skłodowskiej 

w Małkini Górnej, Zespołu Ludowego „Małkinianka” pod kierunkiem Pana Mirosława 

Sienickiego, Zespołu „Belfer’s Band” oraz Chóru „Cantilena”, którym dyryguje Pan 

Janusz Spaulenok oraz zespół InoRos. Raz jeszcze dziękuję mieszkańcom gminy za 

obecność i wspólne kolędowanie, a artystom za wspaniałe wydarzenie muzyczne. 

8. W dniu 19.12.2022 roku, podczas uroczystej  Gali Finałowej III edycji Konkursu 

„Samorząd Promujący Zdrowie”, Wójt Gminy Małkinia Górna Pani Bożena Kordek 

odebrała wyróżnienie przyznane gminie Małkinia Górna za podejmowanie 

nietuzinkowych, oryginalnych i skutecznych działań na rzecz rozwoju ochrony 

zdrowia, profilaktyki zdrowego stylu życia, ekologii, turystyki oraz promocji 

aktywności fizycznej. 

9. W dniu 20.12.2022 r. zamieszczono na stronie głównej Urzędu Gminy, w Biuletynie 

Informacji Publicznej oraz na Tablicy Informacyjnej przed Urzędem Gminy 

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Małkinia Górna wraz z prognozą 

oddziaływania na środowisko, które nastąpi w dniach od 4 stycznia do 27 stycznia 2023r 

do w siedzibie Urzędu Gminy oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy. 

Obwieszczenie zostały zamieszczone przez sołtysów na tablicach sołeckich. Dyskusja 

publiczna nad przyjętymi w projekcie studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 20 

stycznia 2023 r. o godz. 11 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy. 

10. W dniu 21.12.2022r.  podczas spotkania opłatkowego zostały wręczone paczki dla 13 

dzieci uczęszczających na zajęcia opiekuńczo – wychowawcze „ŚWIETLICA 2016” 

przygotowane z darów  przekazanych przez Polski Związek Emerytów Rencistów 

i Inwalidów ,Stowarzyszenie „Małkiński Krąg”, Sołectwo Małkinia Górna IV, Panią 

Danutę Barszcz, Komisariat Policji w Małkini Górnej, Przedsiębiorstwo Handlowo-

Usługowe „HAST” Hanna Kuciel.  

11. W dniu 22.12.2022 r. została zawarta umowa ze Schroniskiem dla Zwierząt Małe Boże 

w zakresie odławiania, transportu i opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu 

Gminy Małkinia Górna. Koszt za umieszczenie jednego psa w schronisku to 3321,00 zł 

brutto, ryczałt miesięczny za gotowość i realizację to 2091,00 zł brutto.  

12. W dniu 22.12.2022 r. została opublikowana informacja o wyniku naboru na wolne 

stanowisko urzędnicze – do spraw inwestycji w Urzędzie Gminy w Małkini Górnej 

ogłoszonego w dniu 5 grudnia 2022 r. Nabór nie został rozstrzygnięty z uwagi na brak 

ofert. 

13. W dniu 22.12.2022 r. do Małkini Górnej dotarł pierwszy transport węgla - ekogroszku. 

Kolejne dostawy są realizowane są na bieżąco. 

14. W dniu 27.12.2022 r. podpisałam umowę  z Firmą Handlowo – Usługową Artur 

Jaworowski z Ostrowi Mazowieckiej na dostawę kosiarki samobieżnej. Wartość 

zlecenia 10 0000,00 zł brutto Zadanie realizowane ze środków budżetu gminy oraz w 

ramach funduszu sołeckiego sołectwa Poniatowo. 

15. W dniu 28.12.2022 r. – odbyło się przekazanie 10 kompletów ubrań specjalnych 

strażackich dla jednostek OSP Małkinia Górna i Grądy, zakupionego w ramach zadania 
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„OSP-2022”.Całkowity koszt zakupionego wyposażenia wyniósł 40 000,00 zł, kwota 

dofinansowania ze środków województwa mazowieckiego na to zadanie – 20 000,00 

zł, kwota dołożona ze środków własnych Gminy – 20 000,00 zł. OSP Małkinia Górna 

otrzymała 8 kompletów ubrań specjalnych strażackich i OSP Grądy otrzymała 2 

komplety ubrań specjalnych strażackich. 

16. W dniu 30.12.2022 r. został złożony wniosek do Terenowego Funduszu Ochrony 

Gruntów Rolnych na dofinansowanie drogi w m. Glina „Bielawy”.  

17. Według stanu na dzień 28.12.2022 r. – rozpatrzono pozytywnie i wypłacono 2911 szt. 

dodatków węglowych  na kwotę 8 733 000,00 zł. 

18. Prowadzono zimowe utrzymanie dróg i chodników na terenie Gminy.  

19. Zlecono naprawę oświetlenia drogowego firmie  MADO w ramach bieżącej 

konserwacji. 

20. Sporządzono: 3 akty urodzeń, 11 aktów zgonu, 2 akty małżeństw,  przyjęto 1 

zapewnienie o wstąpieniu w związek małżeński, sporządzono i wydano łącznie 117 

odpisów aktów stanu cywilnego.  

21. Przyjęto od mieszkańców 33 wnioski o wydanie dowodu osobistego, wydano 46 i  44 

dowody osobiste unieważniono. 

22. Dokonano zameldowania 11 osób, udzielono 4 informacji osobowych. Wydano 2 

decyzje o wymeldowaniu z pobytu stałego. 

23. W związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie nadano 3 numery PESEL- łącznie  

nadano 277. 

 

 

 

 

 

 

 


