SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WÓJTA GMINY KLEMBÓW
ZA OKRES 29.01.2016r. – 25.02.2016r.
Nr 2/2016
Data
31.01.2016
02.02.2016






03.02.2016




04.02.2016



05.02.2016







8-12.02.2016
17.02.2016
19.02.2016





20.02.2016



21.02.2016
22.02.2016





23.02.2016





24.02.2016





Wydarzenie
40-lecie Koła Gospodyń Wiejskich w Roszczepie
Akcja Krwiodawstwa w Klembowie
Spotkanie w sprawie Studium Uwarunkowań i Kierunków
Zagospodarowania Przestrzennego
Spotkanie z Zarządem OSP w Klembowie w sprawie możliwości
pozyskania środków na zakup samochodu
Spotkanie z Spółkami Wodnymi działającymi na terenie gminy
(Dobczyn, Krzywica, Stary Kraszew)
Wizyta w urzędzie młodzieży z Gimnazjum w Ostrówka w ramach
projektu „Na własne konto”
Spotkanie z Prezes Moniką Piątkowską z Centrum Operacyjnego
„Samorządowa Polska” w sprawie możliwości udzielania pożyczek
dla mikro przedsiębiorstw
Spotkanie z Zarządem OSP Krusze w sprawie remontu strażnicy
Oględziny skrzyżowania na ul. Mazowieckiej w Dobczynie wraz z
Starostą i Naczelnikiem Wydziału Inwestycji w sprawie przebudowy i
utworzenia przejścia dla pieszych
Oględziny drzew do wycinki w Woli Rasztowskiej (przy garażach)
wraz z pracownikami Starostwa Powiatowego
Konferencja Komendy Powiatowej Policji w sprawie tworzenia Mapy
bezpieczeństwa dla gmin Klembów i Tłuszcz
Narada wójtów i burmistrzów ze Starostą w sprawie m.in.
Światowych Dni Młodzieży
URLOP
I Kongres Forum Gospodarczego Powiatu Wołomińskiego
Szkolenie w Urzędzie Wojewódzkim w sprawie wdrożenia programu
500+
Udział w Konferencji w Instytucji Kultury w Ossowie na temat
rocznicy Bitwy pod Olszynką Grochowską – prelekcja Stanisława
Jachacego na temat gen. Fr. Żymirskiego
Uroczystość z okazji 185. rocznicy śmierci gen. Fr. Żymirskiego
Jarmark Produktów Lokalnych w Klembowie
Spotkanie z Geodetą Powiatowym Marcinem Sosińskim w sprawie
m.in. prac geodezyjnych na ul. Wiśniowej w Pasku
Komisja Rolnictwa
Komisja Budżetowa
Spotkanie autorskie z Tomaszem Gołębiowskim autorem książki „Ich
życie” – historia rodziny i dworu „Zacisze” w Ostrówku
Spotkanie z Nadleśniczym Waldemarem Walczakiem m. in. w
sprawie ul. Leśnej w Ostrówku oraz odlesienia terenów leśnych w
celach budowlanych
Odprawa roczna Komendy Powiatowej Policji
Spotkanie z projektantem adaptacji piwnic w budynku Szkoły w Woli

Rasztowskiej oraz rewitalizacji parku
 16 spotkań w sprawach indywidualnych mieszkańców












Inne realizowane zadania:
Ogłoszone przetargi na:
- budowę kanalizacji na ul. Wołomińskiej w Ostrówku/Lipce – otwarcie ofert 10.03
- budowę wodociągu w Starym Kraszewie i Rasztowie – otwarcie ofert 10.03
Podpisana umowa na aktualizację projektu wodociągu w Kruszu, Roszczepie i Woli
Rasztowskiej – termin wykonania do 06.2016
Od 7 marca rusza program pilotażowy „Umiem Pływać” dla uczniów klas III
Uruchomione „Kino za Rogiem” w Pasku – testowo w czasie ferii, czekamy teraz na
wyznaczenie daty oficjalnego otwarcia (uzależnione od operatora kin)
Akcja „Ferie w Gminie Klembów”- szereg atrakcji i wyjazdów organizowanych przez GOK,
Bibliotekę, Szkoły i Stowarzyszenia
1 marca – Dzień Żołnierzy Wyklętych – zapraszamy na wieczornicę na g. 17.00 przy Pomniku
Ofiar NKWD w Ostrówku
3 marca – Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom” – etap
gminny
Zbieramy wnioski na wywóz i utylizację azbestu w 2016r. – na tą chwilę jest już około 70 ton
do zabrania
12 lutego w Kinie za Rogiem w Pasku odbyło się spotkanie autorskie z Aleksandrą
Domańską autorką książki „Z dziejów jednego miejsca”
19 lutego odbyła się Gminna olimpiada wiedzy o wiejskim gospodarstwie domowym i
przedsiębiorczości organizowana przez ODR

Złożone wnioski o dofinansowanie w lutym 2016:
1. Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym zamontowanym na stałe dla jednostki OSP Klembów w ramach środków:
- samorządowego programu dotyczącego pomocy finansowej dla gmin/miast w ramach
zakupu nowych średnich samochodów ratowniczo – gaśniczych ze sprzętem ratowniczo –
gaśniczym zamontowanym na stałe oraz zakupu sprzętu ratowniczo – gaśniczego dla
jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych „OSP – 2016”
2. Program rewitalizacji dla Gminy Klembów – środki na opracowanie programu,
w ramach konkursu „Przygotowanie programów rewitalizacji” organizowanego przez
Województwo Mazowieckie oraz Ministerstwo Rozwoju.
W trakcie opracowywania:
1. „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Klembów i Zespołu Szkół
w Ostrówku” w ramach działania 4.2 Efektywność energetyczna, typ projektu:
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej, Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.
2. Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym zamontowanym na stałe dla jednostki OSP Klembów w ramach środków:
- WFOŚiGW w Warszawie
- Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

3. Budowa boiska w Woli Rasztowskiej w ramach programu rozwoju bazy sportowej
województwa mazowieckiego na rok 2016 (finansowany ze środków Funduszu Rozwoju
Kultury Fizycznej)
/-/ Rafał Mathiak
Wójt gminy Klembów

