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Wydarzenie
Spotkanie z Burmistrz Wołomina w sprawie budowy ul. Granicznej w
Dobczynie w 2021 roku
Zebranie sołeckie w Woli Rasztowskiej
Odbiór końcowy remontów boisk w Ostrówku i Woli Rasztowskiej
Udział w szeregu uroczystości na terenie Powiatu Wołomińskiego z
okazji 100-lecia Bitwy Warszawskiej
Podpisanie umowy z Urzędem Marszałkowskim na dofinansowanie
(kwota 70.000 zł) budowy boiska piłkarskiego w Starym Kraszewie
Narada z sołtysami
Rozprawa w sprawie zasiedzenia dróg gminnych w Sitkach
Wręczenie awansów zawodowych nauczycielom mianowanym z
terenu Gminy Klembów
Podpisanie umowy z WFOŚiGW na dofinansowanie (kwota 25.800 zł)
do wywozu i utylizacji azbestu z terenu gminy
Zebranie sołeckie w Rasztowie
Zebranie sołeckie w Roszczepie
Zebranie sołeckie w Pieńkach
Zebranie sołeckie w Michałowie
Uroczystość konsekracji kościoła w Ostrówku
Rozprawa w sprawie zasiedzenie dróg gminnych w Roszczepie
Spotkanie z Wiceministrem Klimatu Jackiem Ozdobą w sprawie
planowanych zmian w przepisach regulujących gospodarkę
odpadami
Kolejna rozprawa w sprawie zasiedzenie dróg gminnych w Woli
Rasztowskiej

 Bezpłatne szczepienia przeciw grypie dla osób 65+ dostępne są w przychodniach zdrowia
na terenie Gminy Klembów. Program finansowany jest z budżetu Gminy Klembów. Usługa
dostępna tylko dla mieszkańców Gminy Klembów.
 Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła na terenie Gminy Klembów
W związku z przystąpieniem do realizacji działań w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia
Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020” finansowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa
Mazowieckiego od dnia 21 września do 31 października 2020 r. na terenie Gminy Klembów
przeprowadzana będzie Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła. Podczas inwentaryzacji NIE
BĘDĄ spisywane dane osobowe mieszkańców. Dzięki dokładnemu spisowi, Gmina Klembów będzie
mogła ubiegać się o dofinansowania do wymiany pozaklasowych źródeł ciepła dla mieszkańców
oraz do innych zadań z zakresu ochrony powietrza. Inwentaryzację przeprowadzi firma
ENERGOMIX.

PRZETARGI:
 Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy drogi Ostrówek – Tuł (ul.
Kolejowa w Ostrówku oraz ul. Papczyńskiego w Tule) wraz z przebudową mostu – przetarg
powtórzony – termin otwarcia ofert 18.09.2020r.
 Przebudowa dróg gminnych: a) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wola
Rasztowska ul. Pamięci obręb 143407_2.0016 na odc. 270 mb, b) Modernizacja
nawierzchni na ul. Sąsiedzkiej w Kruszu – umowy z wykonawcami zostały podpisane: 1.
TomBruk sp. z o.o. na kwotę 165 043,25 zł, 2. Konsorcjum PBDIM sp. z o.o. i Altor sp. z o.o.
na kwotę 79 872,51 zł.
 Budowa boiska do gry w piłkę nożną ze sztuczną nawierzchnią na terenie działki nr 982
Kraszew Stary (przy szkole) – najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Complexe Sportif
Grażyna Kowalska na kwotę 481 862,59 zł
W ostatnim czasie złożyliśmy kolejne wnioski o dofinansowanie. Tym razem były to:
- w ramach RPO WM Działanie 10.1.4 na utworzenie i prowadzenie 50 nowych miejsc wychowania
przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Dobczynie
- w ramach RPO WM Działanie 8.3.1 na otwarcie i prowadzenie Klubu Dziecięcego przy Szkole
Podstawowej w Dobczynie dla 20 dzieci.
- w ramach Funduszy norweskich i Funduszy EOG na „Termomodernizację szkół podstawowych w
Klembowie i Starym Kraszewie”
- w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na „Przebudowę drogi gminnej ul. Prymasa Tysiąclecia
w miejscowości Pasek, gmina Klembów”
Przygotowujemy się do złożenia wniosków:
- w ramach RPO WM na „Termomodernizację szkół podstawowych w Klembowie i Starym
Kraszewie”
- w ramach rządowego programu „MALUCH+” na utworzenie klubu dziecięcego,
- w ramach Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych + na „Przebudowę SUW w Kruszu wraz z
niezbędną infrastrukturą”
- w ramach Rządowego Programu Senior + na prowadzenie Klubu Seniora
/-/ Rafał Mathiak
Wójt gminy Klembów

