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Wydarzenie
Wizyta w PWIK Ząbki – zapoznanie się z systemem zdalnego odczytu
liczników
Spotkanie z uczniami nagrodzonymi Nagrodą Wójta za wybitne
osiągnięcia sportowe i artystyczne
Spotkanie z Posłem Krzysztofem Gawkowskim – mieszkańcem naszej
gminy
Komisyjne przejęcie od PKP terenu przy stacji w Dobczynie w celu
organizacji parkingu
Uroczystość z okazji Dnia Niepodległości w Woli Rasztowskiej
Komisja Oświaty – wizyta na placu budowy Szkoły w Dobczynie
Spotkanie z projektantem inwestycji drogowych w celu weryfikacji
stanu zaawansowania prac
Spotkanie w UM w Radzyminie wójtów/burmistrzów z powiatu
wołomińskiego i legionowskiego w sprawie sytuacji w gospodarce
odpadowej
Spotkanie z nauczycielami w-f i dyrektorami szkół w celu koordynacji
harmonogramu zawodów sportowych na szczeblu gminnym (sport
szkolny)
Giełda Projektów Edukacyjnych w Chrzęsnym – prezentacja projektu
realizowanego przez Bibliotekę w Klembowie
Gminna Komisja Urbanistyczna – przyjęcie analizy zmian w MPZP
Wyjazd studyjny dla samorządowców na Łotwę organizowany przez
Urząd Marszałkowski – wizyty w urzędach gmin, biurze Agencji
Rolnej, spotkania z przedstawicielami Lokalnych Grup Działania
Uroczystość 58-lecia działalności Koła Gospodyń Wiejskich w Woli
Rasztowskiej
Spotkanie z PKP Nieruchomości w sprawie dzierżawy terenu przy
stacji w Klembowie
Udział w konferencji na temat polityki senioralnej, organizowanej
przez Powiat Wołomiński
Inauguracja iluminacji świątecznej w Klembowie
Impreza mikołajkowa w Parku w Ostrówku organizowana przez GOK
Spotkanie świąteczne z seniorami z terenu gminy – GOK w
Klembowie
Podpisanie umów na dofinansowanie z Funduszu Dróg
Samorządowych
Spotkanie autorskie z Edytą Świętek w Bibliotece w Klembowie
Spotkanie świąteczne w OSP Klembów
Wspólne posiedzenie komisji Rady
Rada Społeczna Szpitala Powiatowego w Wołominie
4 akty notarialne – zakup, sprzedaż nieruchomości
Spotkanie w OSP Dobczyn – przekazanie ubrań specjalnych
Sesja Rady Gminy

 Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich zrealizował zadanie „Rozbudowa drogi
wojewódzkiej nr 636 polegająca na budowie chodnika wraz z odwodnieniem na odcinku od
istniejącego chodnika w miejscowości Wola Rasztowska do chodnika w miejscowości
Roszczep”, wartość inwestycji 669.461,88 zł

 Możliwość wynajęcia lokalu w Krzywicy. Lokal do wynajęcia o łącznej powierzchni 49.5m2
mieszczący się w Krzywicy na działalność związaną z prowadzeniem sklepu spożywczoprzemysłowego. Informacje pod nr 29 741 03 50
 Bezpłatna opieka stomatologiczna dla wszystkich dzieci z naszych szkół. W realizacji usługi
pomocny będzie mobilny i w pełni wyposażony w specjalistyczny sprzęt Dentobus. Zakres
świadczeń możliwych do zrealizowania w Dentobusie jest niewiele mniejszy niż w gabinecie
stacjonarnym. Za realizację świadczeń medycznych z zakresu leczenia stomatologicznego
udzielonego w Dentobusie zapłaci Narodowy Fundusz Zdrowia.

 Zakończyła się budowa nawierzchni asfaltowej oraz chodnika na ul. Przytorowej w
Ostrówku. Koszt budowy to prawie 1,5 mln zł, z tego 60% dofinansowania otrzymaliśmy z
Urzędu Marszałkowskiego (PROW)

 19 grudnia – wybory na III Kadencję Młodzieżowej Rady Gminy
 W dniu 7 listopada 2019 r. odbyło się spotkanie i wręczenie nagród finansowych dla
laureatów, którzy w roku szkolnym 2018/2019 mogli pochwalić się szczególnymi
osiągnięciami sportowymi lub artystycznymi. Nagrody zostały przyznane w ramach
„Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży”. Wyróżniłem 3
osoby: Marcelina Więch, Anna Dudek-Dmochowska, Zuzanna Rymek
 Można uzyskać dofinansowanie do budowy przydomowej oczyszczalni ścieków w wysokości
maksymalnie 50% kosztów budowy, jednak nie więcej niż 5 000,00 zł. Wnioski o udzielenie
dotacji można składać w Urzędzie Gminy w Klembowie
 Rozstrzygnięto przetarg na dostawę energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego,
budynków i obiektów zarządzanych przez Gminę Klembów. Wzrost cen o 49% od 1.01.2020!

/-/ Rafał Mathiak
Wójt gminy Klembów

