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Wydarzenie
Dyskusja publiczna nad projektem Studium Zagospodarowania
Przestrzennego
Zebranie sołeckie w Krzywicy
Konferencja w Ministerstwie Rozwoju - Uruchomienie akceptacji
płatności bezgotówkowych w jednostkach administracji publicznej
Szkolenie, organizowane przez Urząd Marszałkowski, w zakresie
przygotowywania Lokalnych Programów Rewitalizacji
Rada Społeczna Szpitala Powiatowego w Wołominie
Spotkanie z dyrektorami gimnazjów w sprawie powołania
Młodzieżowej Rady Gminy
Zebranie sołeckie w Roszczepie
Zebranie sołeckie w Lipce
Zebranie sołeckie w Ostrówku
Zebranie sołeckie w Nowym Kraszewie
Zebranie sołeckie w Rasztowie
Zebranie sołeckie w Pieńkach
Konkurs wiedzy o ruchu drogowych na klas I-III w SP Klembów
Zebranie sołeckie w Sitkach
Zebranie Zarządu Gminnego OSP
Zebranie sołeckie w Kruszu
Zebranie sołeckie w Dobczynie
Zebranie sołeckie Karolew
Zebranie sołeckie Tuł

24.09.2016

 Rajd samochodowy "Szlakiem ciekawych miejsc w gminie Klembów"

27.09.2016

 Spotkanie w firmie Stalko w sprawie nowych połączeń
autobusowych uruchamianych przez Stalko na terenie gminy
Klembów
 Zebranie sołeckie w Starym Kraszewie
 Spotkanie z rodzicami dzieci niepełnosprawnych dowożonych do
szkół transportem gminnym
 Spotkanie z firmą Inpost w sprawie uruchomienia paczkomatu w
Klembowie
 Zebranie sołeckie w Klembowie
 Spotkanie Forum Gospodarczego Powiatu Wołomińskiego, które
odbyło się w Klembowie
 Wyścig kolarski w ramach cyklu Kross Road Tour + wyścigi dla
amatorów na Błoniach w Klembowie
 Spotkanie z Minister Anną Zalewską w sprawie planowanych zmian
w edukacji. Spotkanie organizowane przez Urząd Wojewódzki
 Spotkanie z zarządami Wspólnot Mieszkaniowych na osiedlu w Woli
Rasztowskiej w sprawie olicznikowania poboru wody
 Spotkania z gimnazjalistami w Ostrówku i Klembowie w sprawie
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powołania Młodzieżowej Rady Gminy
 Spotkanie konsultacyjne z projektantami budowy chodnika przy
drodze Klembów-Sitki
 Uroczyste nadanie imienia Szkole Podstawowej w Dobczynie
 Spotkanie z radnymi na budowie ul. Willowej w Dobczynie
 Sesja Nadzwyczajna Rady Gminy
 Akty notarialne
 Spotkanie w Łochowie dla wójtów/burmistrzów z firmą prezentującą
nowatorską technologię budowy dróg (bez podbudowy,
zagęszczanie betonem)
 Konferencja Sądu Rejonowego w Wołominie na temat mediacji m.in.
w postępowaniu cywilnym i administracyjnym
 Cykliczne spotkanie w PKP PLK w sprawie modernizacji linii kolejowej
E75
 Spotkanie konsultacyjne z organizacjami pozarządowymi w sprawie
Programu Współpracy na 2017
 Spotkanie w terenie (przy PKP Klembów) z przedstawicielami PKP
PLK i Zakładu Linii Kolejowych w sprawie zejścia z peronu oraz rowu
melioracyjnego
 Akt notarialny
 Mazowiecki Kongres Rozwoju Obszarów Wiejskich organizowany
przez Urząd Marszałkowski
 Komisja Rolnictwa
 Komisja Oświaty
 Spotkanie inauguracyjne grupy młodzieży pracującej nad
utworzeniem Młodzieżowej Rady Gminy
 26 spotkań w sprawach indywidualnych mieszkańców

Inne realizowane zadania:
Realizowane inwestycje:
- budowa wodociągu w Starym Kraszewie i Rasztowie – prace zostały zakończone, trwają
odbiory końcowe
- rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ostrówek ul. Barbary i ul. Kwiatowa
– prace zostały zakończone, trwają odbiory końcowe
- budowa ul. Willowej w Dobczynie
- budowa ul. Kościuszki, ul. Piotra Skargi, ul. Felińskiego i ul. Św. Faustyny w miejscowości
Ostrówek
- budowa czterech odcinków sieci wodociągowej pod torami kolejowymi (Wola Rasztowska,
Krusze, Karolew)
- budowa wodociągu w Karolewie – trwają prace
Przetargi:
- w trakcie weryfikacji ofert przetarg na budowę boiska piłkarskiego w Woli Rasztowskiej
- podpisania umowa na dostawę nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla
OSP Klembów – dostawca firma Szczęśniak Pojazdy Specjalistyczne sp. z o.o. za kwotę
755 220 zł brutto
Budowa kanalizacji sanitarnej w Sitkach – kompletna dokumentacja, uzyskane prawomocne
zgłoszenie
Budowa wodociągu w Woli Rasztowskiej, Roszczepie, Kruszu – dokumentacja projektowa
jest gotowa, w trakcie uzyskiwanie zgłoszeń

 Projekt rozbudowy Szkoły w Dobczynie – umowa została przez gminę wypowiedziana ze
względu na brak realizacji przedmiotu umowy przez projektanta
 Projekt adaptacji piwnic w Szkole w Woli Rasztowskiej i rewitalizacja parku – uzyskiwanie
pozwolenia na budowę (adaptacja piwnic) oraz uzgodnień z Konserwatorem Zabytków
(rewaloryzacja parku)
 Budowa drogi Krusze-Tłuszcz (II odcinek) – złożony wniosek o ZRID
 Trwa budowa ogrodzenia terenu przy Zespole Szkół w Klembowie
 Zakończyły się podziały nieruchomości wymaganych przy projektowaniu chodnika na ul.
Wiśniowej w Pasku. Czekamy na ujawnienie tych podziałów w Ewidencji Gruntów,
następnie zostaną zlecone prace projektowe
 Dzięki współpracy z PKP został uporządkowany parking przy PKP Dobczyn
 Został uruchomiony parking przy PKP Klembów - teren utwardzony, wydzierżawiony na 3
lata

Złożony wniosek:
 „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.

/-/ Rafał Mathiak
Wójt gminy Klembów

