SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WÓJTA GMINY KLEMBÓW
ZA OKRES 25.05.2018r. – 28.06.2018r.
Nr 4/2018
Data
25.05.2018



26.05.2018
28.05.2018




05.06.2018



07.06.2018



10.06.2018
13.06.2018




14.06.2018

 Konferencja „ Odpowiedzialny rozwój aglomeracji warszawskiej w
obliczu zmian”
 Podpisanie „Wielostronnej deklaracji współpracy gmin i powiatów
Obszaru Metropolitalnego Warszawy w zakresie współpracy na
rzecz włączającego i zrównoważonego rozwoju społecznogospodarczego Obszaru Metropolitalnego Warszawy”
 Zebranie sołeckie w Woli Rasztowskiej
 Podsumowanie projektu Erasmus+ realizowanego przez Zespół Szkół
w Ostrówku
 Uroczystości zakończenia roku szkolnego 2017/2018

18.06.2018

20.06.2018
2122.06.2018
23.06.2018

25.06.2018

26.06.2018

Wydarzenie
Posiedzenie Zespołu ds. Oceny wniosków w naborach LGD Równiny
Wołomińskiej
VIII Bieg Cichociemnych w Kruszu
Narada konsultacyjna w sprawie koncepcji projektowej budowy
chodnika od Rżysk do Starego Kraszewa oraz w Kruszu
Posiedzenie Gminnej Komisji Planistyczno-Urbanistycznej w sprawie
zatwierdzenia projektu planu zagospodarowania przestrzennego dla
części Lipki i Krusza
Podpisanie umowy na dofinansowanie 100 000 zł do budowy drogi
Krusze – Tłuszcz – I etap z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych
Uroczystość 100-lecia OSP Krusze
Narada z sołtysami

 Zawody Sportowo-Pożarnicze dla strażaków-ochotników z terenu
gminy Klembów
 Koncert grupy VOX w Parku w Ostrówku
 Podpisanie umowy na dofinansowanie z budżetu Województwa
Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji
Sołectw MAZOWSZE 2018” – świetlice wiejskie w Roszczepie i
Krzywicy
 Posiedzenie Rady Społecznej Szpitala Powiatowego w Wołominie
 Spotkanie podsumowujące projekt „Aktywny Senior” realizowanego
przez GOPS

 Realizowane inwestycje
- Zakończona - Rozbudowa sieci wodociągowej w Dobczynie (ul. Dworska), Nowym Kraszewie (ul. Jana
Pawła II), Pasku (ul. Prymasa Tysiąclecia)
- Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Klembów
- Zakończona – odbiór końcowy 21.05.2018r. -Budowa drogi Krusze – Tłuszcz I etap
- Zakończona - budowa chodnika wraz z odwodnieniem na odcinku od skrzyżowania z ul. Wiśniową do ul.
Dębowej w miejscowości Pasek
- budowa wodociągu wraz z przyłączami w miejscowościach: Krusze, Roszczep, Wola Rasztowska

- budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sitki i ul. Jana Pawła II w Klembowie
- Rozbudowa drogi gminnej ul. Wiśniowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Prymasa Tysiąclecia do ul.
Brzozowej z zakresie budowy chodnika w miejscowości Pasek – wprowadzono wykonawcę na teren budowy
- Budowa i doposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Klembowie w
formule zaprojektuj i wybuduj – złożony został wniosek o pozwolenie na budowę
- Zakończono - Przebudowa dróg gminnych: a) w miejscowości Pieńki na części działki nr 159 o długości 60
mb, b) w miejscowości Krzywica na części działki nr 231 o długości 279,50 mb
- Budowa chodnika i przebudowa drogi Klembów – Sitki – w trakcie realizacji
- Budowa chodnika w miejscowościach Tuł i Karolew przy DW634 – umowa została podpisana przez MZDW,
w lipcu rozpoczęcie prac
- Remont ulicy Mazowieckiej w Dobczynie – w trakcie realizacji

 Rekrutacja uzupełniająca do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach
podstawowych prowadzonych przez Gminę Klembów na rok szkolny 2018/2019 rozpocznie
się 2 sierpnia od godziny 12.00 i potrwa do 9 sierpnia 2018 do godziny 12.00
 2 lipca odbędą się rozmowy z kandydatami na dyrektorów szkół w Klembowie, Ostrówku,
Woli Rasztowskiej i Starym Kraszewie
 Przetargi:
- Kompleksowa dostawa paliwa gazowego dla Gminy Klembów – przetarg rozstrzygnięty,
najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Handen sp. z o.o.
- Budowa dróg gminnych: ulicy Słonecznej, ulicy Warszawskiej na odcinku od skrzyżowania
z ulicą Kolejową do skrzyżowania z ul. Lachmana, ulicy Kościuszki na odcinku od
skrzyżowania z ulicą Kolejową do skrzyżowania z ulicą Słoneczną, w miejscowości Ostrówek
– najkorzystniejszą ofertę złożyła firma ZBD Kalinowscy z Wyszkowa za kwotę 2 879 676 zł

/-/ Rafał Mathiak
Wójt gminy Klembów

