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Wydarzenie
Zebranie sołeckie w Nowym Kraszewie
Zebranie sołeckie w Klembowie
Wyścig kolarski Road Tour w Klembowie
Zebranie sołeckie w Lipce
Zebranie sołeckie w Ostrówku
Zebranie sołeckie w Starym Kraszewie
Sesja Nadzwyczajna Rady Gminy
Zebranie sołeckie w Pasku
Szkolenie „Kodeks Postępowania Administracyjnego po nowelizacji”
Powiatowe Zawody Pożarnicze Drużyn OSP w Klembowie
Impreza „Jesienne Smaki” organizowana przez GOK przy
współudziale Koła Seniorów
Rada Społeczna Szpitala w Wołominie
Komisja oświaty w SP Dobczyn
Dyskusja publiczna nad MPZP dla Dobczyna
Spotkanie konsultacyjne z organizacjami pozarządowymi
Powiatowym Przegląd Chórów im. Wacława Lachmana w GOK w
Klembowie
Spotkanie z Zakładem Linii Kolejowych Oddział Siedlce przy
przejeździe kolejowym w Kruszu, w sprawie planowanego remontu
tego przejazdu
Spotkanie z radnymi Ostrówka oraz Radą Sołecką w celu weryfikacji
koncepcji projektowanych dróg: Słoneczna, Kościuszki, Warszawska,
Błękitna, Leśna, Lachmana.
Zebranie sołeckie w Ostrówku – konsultacje społeczna nadania nazw
ulic w Ostrówku
Komisja Budżetowa
Spotkanie z przedstawicielami M.St. Warszawy w sprawie
współpracy w Obszarze Metropolitalnym Warszawy
Komisja Rolnictwa

Inne realizowane zadania:
 Przetargi
- Przebudowa drogi gminnej Tłuszcz - Krusze na odcinku od działki nr 336 (km 0+000,00) do granicy działki
nr 711/30 (km 1+470,12) w miejscowości Krusze – wybrana oferta firmy „Czystość” z Wołomina za

kwotę 2 299 992,51 zł, Wykonawca który złożył najniższą ofertę wycofał się z przetargu
- Przebudowa drogi gminnej ul. Prymasa Tysiąclecia polegająca na wykonaniu chodnika wraz z
odwodnieniem na odcinku od skrzyżowania z ul. Wiśniową do ul. Dębowej w miejscowości Pasek –
wybrana oferta firmy Stanpol Stanisław Sieradzki za kwotę 491 688,00 zł

- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Tuł, na działce o nr ewid. 75, obręb 143407_2.0015, na
odcinku 320 mb – wybrana oferta firmy „Czystość” z Wołomina za kwotę 167 646,52 zł, Wykonawca który
złożył najniższa ofertę wycofał się z przetargu
- Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowości Dobczyn ul. Dworska – etap I – przetarg
unieważniony – Wykonawca który złożył najniższą ofertę wycofał się z przetargu, pozostałe oferty o 100%
przekraczają kwotę przewidzianą na to zadanie
- Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Klembów – otwarcie ofert
31.10.2017

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Klembowie w miesiącach październik - grudzień
2017 roku będzie realizował projekt socjalny pn. „Aktywny senior II”. Projekt skierowany
jest do osób w wieku 60+ mieszkających na terenie gminy Klembów. Pierwszeństwo udziału
w projekcie będą miały osoby samotne, odizolowane od środowiska lokalnego, objęte
pracą socjalną. W ramach projektu zaplanowane zostały warsztaty psychoedukacyjne,
zajęcia integracyjne, warsztaty rękodzielnicze oraz spotkanie z funkcjonariuszem policji.
Zajęcia odbywać się będą raz w tygodniu, uczestnikom zostanie zapewniony dowóz.
 nabór na wolne stanowisko ds. planowania przestrzennego
 W wyniku nierozstrzygniętego konkursu na dyrektora Biblioteki Gminnej w Klembowie,
obowiązku dyrektora, od 1 listopada 2017r., zostały powierzone Pani Agnieszce Nowickiej
 Trwa realizacja bezpłatnych szczepień przeciwko grypie dla osób w wieku 65+
 Trwa remont drogi powiatowej Sitki - Krusze

/-/ Rafał Mathiak
Wójt gminy Klembów

