SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WÓJTA GMINY KLEMBÓW
ZA OKRES 31.01.2020 – 27.02.2020
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Wydarzenie
Spotkanie z kierownictwem Komendy Powiatowej PSP w sprawie
m.in. dofinansowania do zakupu samochodu bojowego dla OSP
Dobczyn
Spotkanie z Radą Rodziców, Sołtys Klembowa, Dyrektorem Szkoły w
sprawie montażu wiaty rowerowej przy szkole w Klembowie
Narada z radnymi w sprawie określenia specyfikacji przetargowej do
przetargu na odbiór i utylizację odpadów
Spotkanie z Sołtys Ostrówka, Dyrektorem Szkoły w sprawie montażu
wiaty rowerowej przy szkole w Ostrówku
Narada z sołtysami
Spotkanie w Mazowieckim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w
Warszawie w sprawie doświetlenia przejść dla pieszych na drogach
wojewódzkich
urlop

 Powtórne spotkanie w Mazowieckim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w
Warszawie w sprawie doświetlenia przejść dla pieszych na drogach
wojewódzkich

22.02.2020
23.02.2020
26.02.2020



Bieg Klembów – Warszawa upamiętniający gen. Franciszka
Żymirskiego
 Uroczystość 189. Rocznicy śmierci gen. Franciszka Żymirskiego oraz
Jarmark Produktów Lokalnych w Klembowie
 Gala wręczenia nagród „Innowacyjny Samorząd 2020”. Gmina
Klembów zdobyła I miejsce i została laureatem w ogólnopolskim
konkursie „Innowacyjny Samorząd 2020” w kategorii gmin wiejskich

 TU MIESZKAM, TU ZMIENIAM
Płać podatki w miejscu zamieszkania! Zachęcamy do tego nowych mieszkańców naszej
gminy. Wystarczy w formularzu PIT przy rozliczaniu rocznego podatku wskazać miejsce, w
którym się aktualnie mieszka (nie trzeba być zameldowanym) i wskazać urząd skarbowy,
który jest przypisany do tego miejsca (czyli US Wołomin).
A najlepiej to po prostu zameldować się w naszej gminie!
PRZETARGI:
Ogłoszone

 Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej oświetlenia ulicznego na terenie
Gminy Klembów w zakresie 8 zadań inwestycyjnych – termin składania ofert 24.02.2020,
trwa weryfikacja złożonych ofert
W trakcie weryfikacji ofert:
 Przebudowa nawierzchni w ul. Prymasa Tysiąclecia i ul. Wiśniowej w Pasku
 Przebudowa i nadbudowa budynku usługowego w Roszczepie (świetlica wiejska)
 Budowa ul. Leśnej w Ostrówku - I etap
 Budowa drogi gminnej na dz. nr ew. 276 obręb Karolew oraz zjazdu publicznego z drogi
wojewódzkiej

Rozstrzygnięte:
 Zakup i dostawa kruszyw drogowych oraz piasku w 2020 roku na potrzeby Gminy Klembów
wraz z rozplantowaniem na drogach gminnych – najkorzystniejszą ofertę złożyła firma
Balcerak Mariusz Usługi Transportowe Samochodowe na kwotę 300 312 zł
 Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ostrówek ul. Warszawska i w
miejscowości Lipka ul. Jasna gm. Klembów, pow. Wołomiński – najkorzystniejszą ofertę
złożyła firma ZAKŁAD BUDOWNICTWA DROGOWEGO Sp. J.R. R. K. Kalinowscy – za łączną
kwotę 3 460 603 zł, termin wykonania – 18 miesięcy od podpisania umowy
 Nowoczesne, przyjazne usługi dla mieszkańców elementem rozwoju Gminy Klembów
To tytuł projektu zgłoszonego do ogólnopolskiego konkursu „Innowacyjny Samorząd 2020”
organizowanego przez Serwis Samorządowy PAP pod patronatem Ministerstwa Rozwoju,
Ministerstwa Cyfryzacji oraz Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. Udział w konkursie
okazał się ogromnym sukcesem, ponieważ Gmina Klembów zdobyła w nim I miejsce w kategorii
gmin wiejskich.
W opisie projektu znalazły się wszystkie e-usługi wdrożone w ostatnim czasie zarówno w Urzędzie
jak i jednostkach organizacyjnych:
1. Elektroniczna rekrutacja do przedszkoli
2. System informacji przestrzennej gminy:
a) mapa z numeracją działek, numeracją porządkową i nazwami ulic
b) plany zagospodarowania przestrzennego i studium
c) oznaczenie kategorii dróg
d) ortofotomapa
e) uzbrojenie terenu m.in. w sieć wod-kan.
f) rejestr mienia gminnego
3. E-dzienniki w szkołach
4. Biblioteka online, czytniki e-booków
5. Telefonia VoIP
6. E-faktury i zdalny odczyt wod-kan
7. E-płatności
8. Powiadamianie SMS-owe
9. Punkt potwierdzania E-PUAP
/-/ Rafał Mathiak
Wójt gminy Klembów

