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Wydarzenie
Cykliczne spotkanie w PKP PLK w sprawie modernizacji linii kolejowej
E75
Szereg spotkań świątecznych w organizacjach i instytucjach
Spotkanie w terenie z przedstawicielem firmy Torpol (wykonawcy
modernizacji linii kolejowej) w sprawie przebudowy zejścia z peronu
przy PKP Klembów
Spotkanie z młodzieżą zainteresowaną powołaniem Młodzieżowej
Rady Gminy – praca warsztatowa
Podpisanie umowy pożyczki w WFOŚiGW na zakup samochodu dla
OSP Klembów
Urlop
Dyskusja publiczna w sprawie projektu Studium Zagospodarowania
Przestrzennego
Podpisanie umowy z Lecznicą Weterynaryjną Arka na opiekę
zwierzętami bezdomnymi z gminy Klembów
Wizyta w SP nr 3 w Wołominie w celu zobaczenia nowowybudowanej sali gimnastycznej oraz przebudowy szkoły
Przegląd Kolęd i Pastorałek w Strachówce – wraz z KGW Wola
Rasztowska i KGW Roszczep
Spotkanie w WFOŚiGW w Warszawie w sprawie możliwości
dofinansowania mieszkańcom do zakupu pieca gazowego
Spotkanie z Zarządem OSP Roszczep w sprawie planu finansowego
na 2017r.
Wizyta w nowo-wybudowanym przedszkolu publicznym w
Radzyminie, zapoznanie się z organizacją placówki
Spotkanie z Zarządem OSP Krusze w sprawie planu finansowego na
2017r.
Wyjazd wraz z młodzieżą do Olsztynka w celu zapoznania się z
funkcjonowaniem Młodzieżowej Rady Miasta w Olsztynku
Spotkanie z Zarządem OSP Klembów w sprawie planu finansowego
na 2017r.
Spotkanie z Zarządem OSP Dobczyn w sprawie planu finansowego
na 2017r.
Powiatowe Forum Gospodarcze
Konferencja „Fundusze Europejskie” w Warszawie
Spotkanie w terenie z przedstawicielami Nadleśnictwa w sprawie
budowy miejsca edukacji ekologicznej z miejscami postojowymi przy
PKP Klembów
Komisja Oświaty – wizyta w Gminnej Bibliotece Publicznej w
Klembowie
Spotkanie wójtów i burmistrzów ze Starostą Wołomińskim w sprawie
utworzenia tzw. Metropolii Warszawskiej
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 Spotkanie w Legionowie wójtów i burmistrzów z Mazowsza
sprzeciwiających się wprowadzeniu tzw. Metropolii Warszawskiej
 Komisja Oświaty
 Komisja Budżetowa
 Pielgrzymka samorządowców Powiatu Wołomińskiego do
Częstochowy
 Rada Społeczna Szpitala Powiatowego w Wołominie
 Komisja Rolnictwa
 Narada roczna kadry kierowniczej Komendy Powiatowej Policji w
Wołominie

Inne realizowane zadania:
Otrzymaliśmy zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na uruchomienie w
Urzędzie Gminy Punktu Potwierdzania Profilu Zaufanego e-puap
Zakład Gospodarki Komunalnej oraz Centrum Usług Wspólnych funkcjonują już w budynku
Urzędu Gminy – nastąpiła zmiana numerów telefonów
Uruchomiliśmy dodatkową opcję płatności WebPOS Paybynet czyli płatność telefonem w
kasie Urzędu Gminy
Został ogłoszony konkurs dla organizacji pozarządowych na działania z zakresu kultury
fizycznej, sportu i polityki rodzinnej
Dokonamy bezpłatnego odbioru zużytej folii rolniczej z gospodarstw rolnych. Na zgłoszenia
zainteresowanych czekamy do końca kwietnia 2017r.
Podpisano umowy:

1) Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy drogi ul. Długiej w Michałowie
wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiającego decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji
drogowej (ZRID) - 75 030,00 zł brutto
Wykonawca:
„IDEA SDT Paweł Dziedzicki”
ul. Marii Skłodowskiej – Curie 35 lok. 31
05-800 Pruszków
2) Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz budowa oświetlenia ulicznego ul.
Rzecznej w miejscowości Ostrówek. – 60 270,00 zł brutto
Wykonawca:
„ELT-JAR Instalatorstwo Elektryczne Jarosław Pietrzyk”,
ul. Górczewska 20
05-205 Klembów
3) Na dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Klembów –
Wykonawca „Przewozy Autokarowe Krzysztof Grygiel” - kwota 238.721,03 zł brutto
Przygotowano i przeprowadzono postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w
trybie przetargu nieograniczonego na:
1) Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynku Urzędu
Gminy Klembów i Zespołu Szkół w Ostrówku.

2) Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłączami w miejscowości
Wola Rasztowska.
3) Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłączami w miejscowości
Krusze.
Obecnie trwają prace komisji przetargowej mające w celu wyłonienie najkorzystniejszej oferty.
Zakończono wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowych:
1) Dokumentacji projektowo – kosztorysowej rozbudowy drogi gminnej Tłuszcz-Krusze –
zakończono wykonanie projektu i uzyskano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji
drogowej na odcinek Gminy Klembów i Gminy Tłuszcz
2) Dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy parkingu przy szkole w Starym Kraszewie –
zakończono wykonanie projektu, dokonano zgłoszenia robót do właściwego organu, organ nie
wniósł sprzeciwu w drodze decyzji administracyjnej.
Prace w trakcie:
1) Boisko do gry w piłkę nożną ze sztuczną nawierzchnią na terenie działki nr 46 obręb 0016 Wola
Rasztowska jednostka ewidencyjna 143407_2 Klembów – roboty wstrzymane z uwagi na
warunki atmosferyczne
2) Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowości Karolew wraz z przyłączami – sieć
zakończona, budowa przyłączy wstrzymana z uwagi na warunki atmosferyczne
3) Zaprojektowanie i wybudowanie odcinków sieci wodociągowej pod torami kolejowymi:
projekty zostały wykonane i złożone do Wojewody Mazowieckiego, z uwagi na skomplikowaną
procedurę administracyjną (m in. uzyskanie odstępstwa od warunków technicznych od
Ministra) oczekujemy na zgodę na prowadzenie prac.
4) Budowa ul. Kościuszki, ul. Piotra Skargi, ul. Felińskiego i ul. Św. Faustyny w miejscowości
Ostrówek – roboty wstrzymane z uwagi na warunki atmosferyczne,
5) Przebudowa drogi ul. Willowej w Dobczynie wraz z odwodnieniem – roboty wstrzymane z
uwagi na warunki atmosferyczne,
6) Trwają prace związane z wykonaniem dokumentacji Przebudowy ul. Wiśniowej w miejscowości
Pasek oraz ul. Prymasa Tysiąclecia na odcinku od skrzyżowania z ul. Wiśniową do ul. Dębowej w
miejscowości Pasek.
7) Trwają prace związane z przygotowaniem dokumentacji i opisu przedmiotu zamówienia
przebudowy boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Starym Kraszewie
Złożony wniosek:
1. Tytuł wniosku: „Ochrona ekosystemu Zalewu Zegrzyńskiego poprzez rozbudowę systemu
wodno - kanalizacyjnego w gm. Klembów:
1.Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowości Roszczep
2.Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami do granic posesji w
miejscowości Sitki”
W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Koszty ogółem zadania: 3 630 825,20zł
Koszty kwalifikowalne: 3 066 579,45zł
Wnioskowane dofinansowanie: 1 951 263zł, tj. 63,63%

Informacja: Zarząd Województwa Mazowieckiego w dniu 10 stycznia 2017r. podjął
uchwałę z Listą operacji informującej o kolejności przysługiwania pomocy. Gmina
Klembów znalazła się na wysokiej 39. pozycji, gwarantującej przyznanie dotacji.
2. Wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Warszawie - „Ograniczenie emisji zanieczyszczeń na terenie Gminy Klembów poprzez
modernizację indywidualnych kotłowni” – 65 beneficjentów (osób indywidualnych),
wartość projektu 393.620 zł, kwota dofinansowania 272.487 zł
3. Wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Warszawie – „Utylizacja azbestu z terenu Gminy Klembów – kwota dofinansowania
30.300,06 zł

/-/ Rafał Mathiak
Wójt gminy Klembów

