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Wydarzenie
Udział w uroczystościach zakończenia roku w szkołach
Festyn „Powitanie Lata” w parku w Ostrówku
Akty notarialne – zakup nieruchomości drogowych
Komisja Edukacji – wizyty w szkołach
„Debata o bezpieczeństwie” – spotkanie mieszkańców z
komendantem Komisariatu Policji
Zebranie sołeckie w Woli Rasztowskiej
I Zlot Starych Traktorów w Woli Rasztowskiej
urlop
Komisja Edukacji – wizyty w szkołach
Uroczystość w Wołominie z okazji Święta Policji
Wprowadzenie wykonawcy (Planeta sp. o.o.) na plac budowy ul.
Wołomińska w Ostrówku
Udział w spotkaniu grupy roboczej Forum Gospodarczego przy
Staroście Wołomińskim
Spotkanie przy PKP Dobczyn z wykonawcą modernizacji linii
kolejowej w sprawie zakresu prac porządkowych przy stacji
Spotkanie z Nadleśniczym Nadleśnictwa Drewnica Arturem
Delegaczem w sprawie udrożnienia rowów melioracyjnych na
terenie rezerwatu
Wizyta w OSP Krusze celem weryfikacji wariantów remontu strażnicy
w Kruszu (wraz z radnym Zdzisławem Rasińskim)
Podpisanie umowy partnerskiej z Fundacją Rozwoju Demokracji
Lokalnej dotyczącą realizacji projektu „Szkoła Równych Szans”
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03.08.2016

 Wizyta w terenie z przedstawicielami Nadleśnictwa – weryfikacja
drożności rowów melioracyjnych na terenie rezerwatu

04.08.2016

 Spotkanie z radnymi na placu budowy dróg w Ostrówku
 Sesja Nadzwyczajna Rady Gminy
 Koncert Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Tłuszcza w parku w
Ostrówku
 Spotkanie z Fundacji Ronalda McDonalda w sprawie organizacji
Klembowie badań radiologicznych dla dzieci (ambulans Ronalda)
 Robocze spotkanie radnych z urbanistą przygotowującym Studium
Zagospodarowania Przestrzennego
 Akt notarialny – zakup działki w Michałowie w rozliczeniu za opłatę
adiacencką
 Udział w uroczystościach z okazji rocznicy „Cudu nad Wisłą”
 Spotkanie z ZDW i firmą Strabag na budowie mostu w Krzywicy (wraz
z radnym Wojciechem Śliwą)
 Zebranie sołeckie w Woli Rasztowskiej
 Udział w czynnościach okazania granic przy podziałach działek pod
budowę chodnika w Pasku
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 Szkolenie dla sołtysów na temat funduszu sołeckiego
 Dożynki Powiatowe w Chrzęsnem – udział delegacji z gminy
Klembów
 Komisja Edukacji – wizyty w szkołach
 Komisja Rolnictwa
 Szkolenie zorganizowane przez Urząd Marszałkowski na temat
aktualizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych
(wytyczania granic aglomeracji)
 Szkolenie zorganizowane przez Urząd Wojewódzki na temat
Narodowego Programu Przebudowy Dróg Gminnych i Powiatowych
 Spotkanie z Zarządem OSP Krusze w sprawie możliwości remontu
strażnicy
 Spotkanie z Prezesem PWIK Wołomin w sprawie realizacji wodociągu
w ul. Granicznej w Dobczynie
 Zebranie sołeckie w Michałowie
 Narodowe Czytanie „Quo Vadis” na błoniach klembowskich
 Udział w Dożynkach Wojewódzkich w Otwocku wraz z delegacjami z
Sitek i Roszczepu
 Turniej Piłkarski drużyn OSP
 Spotkanie z radnymi – omówienie porządku obrad sesji rady
 Zebranie sołeckie w Pasku
 34 spotkania w sprawach indywidualnych mieszkańców

Inne realizowane zadania:
 Realizowane inwestycje:
- budowa wodociągu w Starym Kraszewie i Rasztowie – wartość 1.531.512,36 zł –
wykonawca: Parster sp. z o.o.
- rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ostrówek ul. Barbary i ul. Kwiatowa
– wartość 232.839 zł, wykonawca HYDRO-KAN BIS Grzegorz Dutkiewicz
- budowa ul. Willowej w Dobczynie – wykonawca P & K Jaczewscy, wartość - 1 726 855,86zł
- budowa ul. Kościuszki, ul. Piotra Skargi, ul. Felińskiego i ul. Św. Faustyny w miejscowości
Ostrówek – wykonawca P & K Jaczewscy, wartość - 2 698 846,72 zł
- budowa czterech odcinków sieci wodociągowej pod torami kolejowymi (Wola Rasztowska,
Krusze, Karolew) – wykonawca ENERGOTEL-BIS, wartość 157 218,60 zł
- budowa wodociągu w Karolewie – wykonawca WODMEL Sp. z o.o., wartość 298 647,58 zł

.
 Wyłożenie do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy Klembów wraz z prognozą oddziaływania na
środowisko w dniach do 19 września 2016 r.
 Wdrożone dzienniki elektroniczne we wszystkich szkołach
 Kontynuujemy program „Umiem pływać” dla klas III
 Rozpoczynamy realizację projektu „Szkoła Równych Szans” we wszystkich szkołach –
wartość dofinansowania 632 663 zł na lata 2016/2017
 Kasa w urzędzie gminy została wyposażona w terminal POS i można dokonywać płatności
bezgotówkowych przy pomocy kart płatniczych. Usługa została uruchomiona dzięki
przystąpieniu Gminy Klembów do pilotażowego projektu Ministerstwa Rozwoju "Akceptacja
płatności bezgotówkowych z wykorzystaniem terminali POS w jednostkach administracji
publicznej - projekt pilotażowy".

 W trakcie realizacja zadań wynikających z funduszy sołeckich a związanych z utrzymaniem
dróg gruntowych i rowów melioracyjnych.
Wnioski w trakcie przygotowywania:
 „Zmniejszenie emisyjności gospodarki na terenie gmin Radzymin, Klembów i Dąbrówka
poprzez realizację inwestycji związanych z wytwarzaniem energii elektrycznej i cieplnej
pochodzącej ze źródeł odnawialnych” w ramach środków:
w ramach Działanie 4.1 –„Odnawialne źródła energii”, typ „Infrastruktura do produkcji i
dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych, w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.
Złożenie wniosku do 10 paździenika 2016r.

/-/ Rafał Mathiak
Wójt gminy Klembów

