SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WÓJTA GMINY KLEMBÓW
ZA OKRES 28.03.2018r. – 24.05.2018r.
Nr 3/2018
Data
29.03.2018




Wydarzenie
Spotkanie z MPK Ostrołęka – omówienie bieżącej współpracy
Wizyta Marszałka Woj. Mazowieckiego Adama Struzika na nowo
wybudowanym skrzyżowaniu w Lipce na DW 634 oraz w OSP
Klembów
Sesja Nadzwyczajna Rady Gminy
Spotkanie w Mazowieckim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w sprawie
ogłoszenia przetargu na budowę chodnika w Tule i Karolewie
Przegląd gwarancyjny termomodernizacji budynku Urzędu Gminy i
Szkoły w Ostrówku
Spotkanie w GDDKIA Oddział Warszawa w sprawie uregulowania
własności dróg serwisowych przy S8 w Woli Rasztowskiej
Szkolenie dla kierowników jednostek w sprawie wdrożenia
dyrektywy RODO
Cykliczne spotkanie wójtów/burmistrzów ze Starostą Wołomińskim

10.04.2018
12.04.2018




17.04.2018



18.04.2018



24.04.2018



07.05.2018



11.05.2018

 Spotkanie z Kołem Łowieckim Pudło w sprawie procedury
szacowania szkód w uprawach
 Ćwiczenia bojowe jednostek OSP z terenu gminy z zakresu
prowadzenia działań ratowniczych podczas wypadku drogowego
 Spotkanie w MZDW w sprawie rozstrzygnięcia przetargu na budowę
chodnika w Tule/Karolewie oraz w sprawie uzgodnienia projektu
planu zagospodarowania przestrzennego dla Lipki i Krusza (przy
drogach wojewódzkich)
 Wizyta kontrolna w sortowni odpadów MPK Ostrołęka

15.05.2018

18.05.2018

 Realizowane inwestycje
- Rozbudowa sieci wodociągowej w Dobczynie (ul. Dworska), Nowym Kraszewie (ul. Jana Pawła II), Pasku
(ul. Prymasa Tysiąclecia)
- Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Klembów
- Budowa drogi Krusze – Tłuszcz I etap – odbiór końcowy 21.05.2018r.
- budowa chodnika wraz z odwodnieniem na odcinku od skrzyżowania z ul. Wiśniową do ul. Dębowej w
miejscowości Pasek – prace zostały zakończone, czekamy na odbiór końcowy
- budowa wodociągu wraz z przyłączami w miejscowościach: Krusze, Roszczep, Wola Rasztowska
- budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sitki i ul. Jana Pawła II w Klembowie
- Rozbudowa drogi gminnej ul. Wiśniowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Prymasa Tysiąclecia do ul.
Brzozowej z zakresie budowy chodnika w miejscowości Pasek – wprowadzono wykonawcę na teren budowy
- Budowa i doposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Klembowie w
formule zaprojektuj i wybuduj – na etapie projektowania
- Przebudowa dróg gminnych: a) w miejscowości Pieńki na części działki nr 159 o długości 60 mb, b) w
miejscowości Krzywica na części działki nr 231 o długości 279,50 mb

 Zakończyła się rekrutacja do przedszkoli, wszystkim chętnym zapewniliśmy miejsca w
oddziałach przedszkolnych na terenie gminy
 Uruchomiliśmy nowe strony internetowe Gminy Klembów, Biblioteki, GOKu i GOPSu
 Ogłoszone zostały konkursy na dyrektorów szkół w Klembowie, Ostrówku, Woli
Rasztowskiej i Starym Kraszewie
 Ogłoszone przetargi:
- Kompleksowa dostawa paliwa gazowego dla Gminy Klembów
 Dofinansowania
I.

Z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu
Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018”
1. „Zakup wyposażenia do świetlicy w Krzywicy – kolejny krok do rozwoju kapitału
społecznego w Gminie Klembów” dofinansowanie 10 000,00 (całkowity koszt 20 000,00)
2. „Utworzenie terenu rekreacji dla mieszkańców Roszczepu poprzez uporządkowanie i
zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Roszczepie” dofinansowanie 9 750,00 (całkowity
koszt 19 500,00)

II.

Mazowieckie Kuratorium Oświaty – program „Aktywna tablica” – 28.000 zł na zakup tablic
interaktywnych dla szkół w Kruszu i Dobczynie.

III.

KSOW : „Nowoczesne i ekologiczne rolnictwo w Gminie Klembów” dofinansowanie
25 092,00zł

IV.

Urząd Marszałkowski – program „Mazowieckie Strażnice OSP 2018” – dofinansowanie

V.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – dofinansowanie

VI.

Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych – dofinansowanie 100 000 zł do budowy drogi Krusze –
Tłuszcz – I etap

23 742,00 zł na remont garażu w OSP Dobczyn

30 888,00zł na utylizację azbestu z terenu gminy Klembów

/-/ Rafał Mathiak
Wójt gminy Klembów

