SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WÓJTA GMINY KLEMBÓW
ZA OKRES 30.05.2016r. – 23.06.2016r.
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 Podpisanie umów z P & K Jaczewscy na budowę ul. Kościuszki, ul.
Piotra Skargi, ul. Felińskiego ul. Św. Faustyny oraz ulicy Willowej w
Dobczynie

21.06.2016

 Spotkanie w PWIK Radzymin w sprawie podłączenia nowego osiedla
mieszkaniowego z sieci wodociągowej PWIK (przy granicy z gmina
Radzymin)
 Spotkanie z radnymi
 Spotkanie z Kierownikiem Inwestycji w PGE Wyszków w sprawie
modernizacji linii oświetleniowej na ul. Willowej w Dobczynie
 Zakończenie roku w Gimnazjum w Klembowie
 12 spotkań w sprawach indywidualnych mieszkańców

22.06.2016
23.06.2016
24.06.2016

Wydarzenie
Spotkanie z Prezesem WFOŚiGW Arturem Dąbrowskim w sprawie
m.in. dotacji do zakupu średniego samochodu pożarniczego
Spotkanie z przedstawicielami PKP PLK i Torpol w sprawie
omówienia kwestii korzystania z kolejowych rowów odwadniających
w obszarze modernizowanej linii kolejowej E 75
Rada Społeczna Szpitala Powiatowego w Wołominie
II Gminny Turniej wiedzy matematycznej szkół podstawowych
„Matematyczny Labirynt” w Szkole w Dobczynie
I Piknik Naukowy w Zespole Szkół w Ostrówku
Sesja Nadzwyczajna Rady Gminy
Spotkanie informacyjne z mieszkańcami na temat możliwości
pozyskania dofinansowania na odnawialne źródła energii
Cykliczne spotkanie wójtów/burmistrzów z Starostą
Spotkanie z firmą Romi Energy w sprawie dzierżawy urządzeń
obniżających zużycie energii elektrycznej na liniach oświetleniowych
Szkolenie z obrony cywilnej na poligonie w Zielonce
Zjazd Oddziału Gminnego związku Ochotniczych Straży Pożarnych w
Klembowie

Inne realizowane zadania:
 Realizowane inwestycje:
- budowa kanalizacji na ul. Wołomińskiej w Ostrówku/Lipce – wartość 451.123,82 zł –
wykonawca: Zakład Remontowo Budowlany w Zamościu Adam Kustra
- budowa wodociągu w Starym Kraszewie i Rasztowie – wartość 1.531.512,36 zł –
wykonawca: Parster sp. z o.o.
- rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ostrówek ul. Barbary i ul. Kwiatowa
– wartość 232.839 zł, wykonawca HYDRO-KAN BIS Grzegorz Dutkiewicz
 Podpisane umowy na realizację inwestycji
- budowa ul. Willowej w Dobczynie – wykonawca P & K Jaczewscy, wartość - 1 726 855,86zł
- budowa ul. Kościuszki, ul. Piotra Skargi, ul. Felińskiego i ul. Św. Faustyny w miejscowości
Ostrówek – wykonawca P & K Jaczewscy, wartość - 2 698 846,72zł
 Przetarg w trakcie rozstrzygnięcia: budowa czterech odcinków sieci wodociągowej pod

torami kolejowymi (Wola Rasztowska, Krusze, Karolew)
 Od września 2016 wdrożenie dzienników elektronicznych we wszystkich szkołach
 Akcja chipowania psów i kotów z terenu gminy – następna możliwość 26.06 - Ostrówek
Złożone wnioski o dofinansowanie:
 Projekt „Czas na zmianę” Działanie 9.1 RPO WM - Aktywizacja społeczno-zawodowa osób
wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu - na kwotę 236 843,75 zł

W trakcie przygotowywania:
 „Renowacja i adaptacja piwnic oraz parku zabytkowego Pałacu Łuszczewskich w Woli
Rasztowskiej” w ramach działania 5.3 Dziedzictwo Kulturowe – Wzrost regionalnego
potencjału turystycznego poprzez ochronę obiektów zabytkowych , Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.
Złożenie wniosku do 30 czerwca 2016r.
 „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.
Złożenie wniosku do 26 września 2016r.
 „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w miejscowości Ostrówek”
(refundacja wydatków poniesionych na budowę kanalizacji na ul. Wołomińskiej, Barbary,
Kwiatowej), w ramach Działania 2.3 POIŚ 2014-2020, ogłoszonego przez Narodowy Fundusz
Ochrony Środowiska,
Złożenie wniosku do końca lipca 2016r.

/-/ Rafał Mathiak
Wójt gminy Klembów

