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Wydarzenie
 Walne Zgromadzenie Członków Lokalnej Grupy Działania „Równiny
Wołomińskiej”
 Spotkanie z mieszkańcami ulicy Radiowej w sprawie podziałów
geodezyjnych pod budowę drogi

 Podpisanie umowy z Lecznicą Arka na usługi w zakresie opieki nad
zwierzętami bezdomnymi
 Spotkanie z PWIK w Wołominie w sprawie przebiegu budowy
wodociągu w ulicy Granicznej w Dobczynie
 Udział w szkoleniu „Zasady Ochrony Danych Osobowych w RODO”
 Spotkanie z Wice Burmistrz Wołomina w sprawie ewentualnej
współpracy przy budowie ulicy Granicznej
 urlop
 Narada roczna kadry kierowniczej KPP Wołomin
 Akcja Krwiodawstwa – ambulans w Woli Rasztowskiej
 Pielgrzymka Samorządowa na Jasną Górę
 Wizja lokalna w świetlicy w Roszczepie w celu określenia zakresu
rzeczowego planowanego remontu
 Narada techniczno-gospodarcza w Nadleśnictwie Drewnica
 Rada Społeczna Szpitala Powiatowego w Wołominie
 Narada techniczna z pracownikami WID Starostwa w sprawie
planowanej budowy chodnika Klembów-Sitki (koordynacja z budową
kanalizacji na tym odcinku)
 Spotkanie informacyjne w Urzędzie Marszałkowskim w sprawie tzw.
„Uchwały Antysmogowej”
 Spotkanie z Sołtysem i mieszkańcami na boisku w Woli Rasztowskiej
w sprawie realizacji zadań z funduszu sołeckiego na tym terenie
 Narada z sołtysami
 Sesja Młodzieżowej Rady Gminy
 Około 20 spotkań w sprawach indywidualnych mieszkańców

Inne realizowane zadania:
 Przetargi
- Rozbudowa sieci wodociągowej w Dobczynie (ul. Dworska), Nowym Kraszewie (ul. Jana Pawła II), Pasku
(ul. Prymasa Tysiąclecia) – wpłynęło 5 ofert, najkorzystniejszą ofertę złożyło Przedsiębiorstwo Grzegorz
Zalewski z Kobyłki za kwotę 103.320 zł brutto
- Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Klembów – wpłynęło 6 ofert, najkorzystniejszą ofertę
złożyła firma KOWMAR z Sitek za kwotę 168.756 zł brutto

- Zakup i dostawa kruszyw drogowych oraz piasku w 2018 roku na potrzeby Gminy Klembów wraz z
rozplantowaniem na drogach gminnych – wpłynęły 4 oferty, najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Mariusz
Balcerak z Postolisk za kwotę 379.147,50 zł brutto

 Możliwość odbycia stażu w Centrum Usług Wspólnych w Klembowie w ramach umowy z
Urzędem Pracy
 W wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Klembowie zatrudniłem Panią Agnieszkę Gietka-Barańską
 W trakcie procedury nabory na stanowiska (wakaty):
- specjalisty w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony środowiska
- pracownika socjalnego w GOPS w Klembowie
 Zakończona została przebudowa skrzyżowania na DW 634 w Lipce
 W związku budową drogi Krusze – Tłuszcz i przebudową mostu nad rowem melioracyjnym,
od dnia 12 lutego 2018 r. do 30 kwietnia 2018 r. droga będzie zamknięta. Objazd
zaplanowany jest Drogą Wojewódzką 636.
 od dnia 14 marca 2018 r. od godziny 12.00 za pośrednictwem elektronicznego systemu
rekrutacji zostanie udostępniona informacja dla rodziców na temat oferty edukacyjnej
przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na rok 2018/2019.
 Przeprowadzony został konkurs dla organizacji pozarządowych na realizację zadań z kultury
fizycznej i sportu oraz polityki prorodzinnej – łącznie 19 zadań zostanie dofinansowanych
 Zakończona została procedura przygotowania projektu planu zagospodarowania
przestrzennego dla Dobczyna
 Wnioski o dofinansowanie
- RPO WM 2014-2020 – otrzymane dofinansowanie na: Budowa i doposażenie Punktu
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Klembowie, Wartość ogółem przyjęta do
projektu: 547 288,50zł, otrzymane dofinansowanie: 321 877,25zł (74,5% kosztów
kwalifikowalnych)
- RPO WM 2014-2020 - złożony wniosek: „Twoja Szkoła po lekcjach” – zajęcia pozalekcyjne dla
uczniów szkół podstawowych – wniosek przeszedł ocenę formalną. Kwota projektu: 819 913,69zł
- Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych – 2 wnioski: I etap budowy
drogi „Krusze – Tłuszcz” oraz Budowa ul. Radiowej w Woli Rasztowskiej
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