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ZA OKRES 30.10.2015r. – 26.11.2015r.

Data
05.11.2015





06.11.2015



09.11.2015
10.11.2015







11.11.2015



16.11.2015



17.11.2015




18.11.2015




20.11.2015



2021.11.2015
23.11.2015
24.11.2015









Wydarzenie
Spotkanie robocze w sprawie opracowania Studium kierunków
zagospodarowania przestrzennego
Spotkanie z dyrektorami Gimnazjum w Ostrówku i Klembowie w
sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy
Spotkanie z PKS Mińsk Mazowiecki w sprawie utworzenia linii
autobusowych na terenie gminy
Udział w spotkaniu władz samorządowych z województwa
mazowieckiego, w urzędzie wojewódzkim, w sprawie ewentualnego
powołania Warszawskiego Związku Metropolitalnego
Narada z kierownikami jednostek organizacyjnych
Spotkanie z przedstawicielem firmy Aqua budującej ropociąg dla
PERNu – w sprawie korzystania z dróg gminnych i leśnych
Spotkanie z przedstawicielem Państwowej Straży Pożarnej w sprawie
przeprowadzenia audytu p.poż. w szkołach
Spotkanie w Starostwie Powiatowym w sprawie przystąpienia do
projektu „System Wczesnego Ostrzegania w Powiecie Wołomińskim”
Komisja Oświaty Rady Gminy – posiedzenie wyjazdowe w Zespole
Szkół w Klembowie
Święto Niepodległości – udział w uroczystościach w Woli
Rasztowskiej
Spotkanie z dyrektorami szkół w sprawie ewentualnej zmiany zasad
organizacji dowozu dzieci do szkół
Spotkanie z ppłk Robertem Putrzyńskim Komendantem Wojskowej
Komendy Uzupełnień
Kolejne spotkanie z PKS Mińsk Mazowiecki w sprawie utworzenia
linii autobusowych na terenie gminy
Udział w odbiorze końcowym przejazdu kolejowego w Dobczynie
Udział w konferencji „Kapitał dla Rozwoju” – konferencja pod
patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego na temat m.in.
źródeł finansowania wkładu własnego w projektach europejskich
Spotkanie Starosty z wójtami, burmistrzami m.in. w sprawie
powołania Powiatowej Rady Gospodarczej oraz inwestycji w 2016r.
Dzień Pracownika Socjalnego – udział w uroczystości powiatowej
Wyjazd studyjny dla wójtów, burmistrzów w gminie Lisewo i gminie
Płużnica (woj. kujawsko-pomorskie) – wyjazd organizowany przez
Polsko-Amerykańską Fundację Wolności
Komisja Budżetowa
Podpisanie umów w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej na wywóz i utylizację azbestu (druga umowa)
oraz na dofinansowanie do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej
Audyt w ramach certyfikacji CAF w Urzędzie Gminy
Kolejne spotkanie robocze w sprawie opracowania Studium
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kierunków zagospodarowania przestrzennego
 Komisja Oświatowa
 Spotkanie z Sołtysem i Radą Sołecką Woli Rasztowskiej w sprawie
realizacji funduszu sołeckiego w 2015r.
 Komisja Rolnictwa
 Udział w konferencji podsumowującej projekt „Przyspieszenie
wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego…”
organizowanej przez Urząd Marszałkowski
 Spotkanie wójtów, burmistrzów powiatu wołomińskiego z
Donaldem Borutem – byłym przewodniczącym Unii Miast
Amerykańskich. Spotkanie organizowane przez Polsko-Amerykańską
Fundację Wolności w Urzędzie Gminy w Klembowie
 11 spotkań w sprawach indywidualnych mieszkańców

Inne realizowane zadania:
Zrealizowane zadanie inwestycyjne – Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach:
Ostrówek ul. Leśna; Sitki ul. Podleśna; Dobczyn ul. Jaśminowa i ul. Krzywa; Wola Rasztowska
ul. Brzozowa, Słoneczna; Rasztów ul. Ogrodowa; Roszczep, Krzywica – na łączną kwotę
131.000 zł brutto
W trakcie budowa wodociągu w Krzywicy (72 przyłącza) i Tule (71 przyłączy) oraz na ul.
Błękitnej i Leśnej w Ostrówku
Zakończona budowa wodociągu w Ostrówku i Lipce (etap odbioru i rozliczenia)
Zakończona przebudowa ul. Kolejowej w Ostrówku
Rozstrzygnięty przetarg na wywóz odpadów komunalnych na lata 2016-2017
Rozstrzygnięte postępowanie na zimowe utrzymanie dróg gminnych

Projekty złożone:
1. „Pielęgnacja i rewaloryzacja parku i terenów zielonych przy Szkole Podstawowej w Starym
Kraszewie” w ramach programu „Ochrona Środowiska” – WFOŚiGW
2. „Przebudowa drogi w ul. Willowej wraz z odwodnieniem – etap II” w ramach „Programu
rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” – Mazowiecki
Urząd Wojewódzki
3. „Podniesienie jakości życia mieszkańców Gminy Klembów przez cyfryzację procesów
dostępu do usług i informacji z wykorzystaniem nowych technologii” w ramach II osi
Priorytetowej „Wzrost e-potencjału Mazowsza” w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego – Mazowiecka Jednostka Wdrażania
Programów Unijnych
4. „Rozwijanie zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa
wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych” w ramach Narodowego
Programu Rozwoju Czytelnictwa
5. „Klembów - Umiem Pływać 2016” – wniosek do Ministerstwa Sportu w ramach Program
powszechnej nauki pływania
6. Szkolenie sportowe wśród dzieci klas IV/VI szkół podstawowych - zajęcia pozalekcyjne w
zakresie „MultiSport” – program prowadzony przez Unię Związków Sportowych Warszawy i
Mazowsza
W trakcie opracowywania:
 „Szkoła równych szans VI”- w partnerstwie z Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej – w
ramach Poddziałania 10.1.1. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Mazowieckiego – Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych – złożenie
projektu w grudniu
 „Przebudowa ulic: Kościuszki, Skargi, Felińskiego, Faustyny w Ostrówku” w ramach
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, typ operacji „Budowa i
modernizacja dróg lokalnych”

Gminny Ośrodek Kultury
Projekty złożone:
1. „Działamy razem” w ramach programu Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne 2016, w ramach
środków pozostających do dyspozycji dyrektora Narodowego Centrum Kultury
2. „Okno na świat” w ramach Programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności „Równać szanse
2015”
W trakcie opracowywania:
1. „Konkurs śpiewaczy im. Wacława Lachmana” w ramach programu Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego pod nazwą „Wydarzenia artystyczne”
2. „Przebudowa budynku świetlicy w Krzywicy przez Gminny Ośrodek Kultury w Klembowie” w
ramach programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod nazwą „Rozwój
infrastruktury kultury”

Wójt gminy Klembów
/-/ Rafał Mathiak

