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Wydarzenie
Spotkanie w Urzędzie Marszałkowskim w sprawie wykonania
Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych
Odbiór boiska w Starym Kraszewie po przeprowadzonej modernizacji
Udział w posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego Infrastruktury
i Przeciwdziałania Bezrobociu Sejmiku Województwa Mazowieckiego
w sprawie planowanych prac na drogach wojewódzkich
Odbiory inwestycji drogowych: Willowa w Dobczynie, Skargi,
Kościuszki, Felińskiego, Faustyny w Ostrówku
Udział w Debacie Samorządowej na Uniwersytecie Warszawskim w
sprawie tzw. dwukadencyjności
Objazd dróg powiatowych z Naczelnikiem Wydziału Inwestycji
Starostwa Powiatowego
Komisja Rewizyjna
Zebranie wiejskie w Krzywicy w sprawie planowanego remontu
świetlicy
VII Bieg Cichociemnych w Kruszu
Zebranie wiejskie w Klembowie
Komisja Oświaty
Komisja Budżetowa
Podpisanie umowy z Samorządem Województwa Mazowieckiego, na
dofinansowanie: budowy sieci wodociągowej w miejscowości
Roszczep oraz budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości
Sitki. Gmina Klembów otrzyma blisko 2 mln złotych dofinansowania
w ramach PROW 2014-2020 na wykonanie ponad 5 km sieci
wodociągowej w Roszczepie oraz 3,8 km sieci kanalizacji sanitarnej w
Sitkach.
Spotkanie z Burmistrzem Radzymina w sprawie ewentualnej
współpracy przy budowie zbiornika retencyjnego na pograniczu
Gminy Radzymin i Klembów.
W Klembowie odbyły się Bezpłatne badania mammograficzne dla
Pań w wieku 50-69 lat w ramach Programu Wczesnego Wykrywania
Raka Piersi, finansowane przez NFZ
20 spotkań z sprawach indywidualnych mieszkańców

Inne realizowane zadania:
 Zakończyła się rekrutacja do oddziałów przedszkolnych na terenie gminy. Wszystkim
chętnym zapewniamy miejsca przedszkolne w 3 placówkach: Stary Kraszew, Ostrówek i
Klembów
 Inwestycje w trakcie realizacji:
- budowa sieci wodociągowej w Woli Rasztowskiej i Kruszu
- budowa boiska piłkarskiego w Woli Rasztowskiej

- budowa oświetlenia ulicznego – prace na etapie projektowania (Ostrówek, Dobczyn, Tuł,
Nowy Kraszew)
- budowa chodnika przy drodze powiatowej w Starym Kraszewie
- modernizacja drogi powiatowej Rasztów-Wola Rasztowska (zadanie Powiatu)
 Przetargi:
- przetarg na wykonanie termomodernizacji budynku Zespołu Szkół w Ostrówku i Urzędu
Gminy w Klembowie. Planowane ogłoszenie – otwarcie ofert 09.05.2017
- przetarg wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla 6 zadań inwestycyjnych,
budowy dróg – otwarcie ofert 13.05.2017
- przetarg na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy sieci
kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami do granic posesji w Ostrówku (ul. Kurkowa, Rzeczna,
Giedroyć, Warszawska, Miła, Chopina, Świerkowa, Jałowcowa) – termin otwarcia ofert
19.06.2017
 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Klembowie w miesiącach lipiec i sierpień 2017 roku
będzie realizował projekt socjalny pn. „Świadomy rodzic”. Projekt skierowany jest do
rodziców objętych wsparciem GOPS w Klembowie. W ramach projektu zaplanowane są
warsztaty pedagogiczno-wychowawcze z zakresu: psychologii rozwoju dzieci, psychobiologii,
zasad komunikacji, porozumienia bez przemocy oraz świadomości potrzeb dzieci oraz
wspólne zajęcia dla dzieci i rodziców.
 Został ogłoszony konkurs na Dyrektora Szkoły Podstawowej w Dobczynie
 Złożony wniosek o dofinansowanie w ramach RPO Działanie 10.1.4 Edukacja przedszkolna
„Wielki Mały Człowiek - edukacja przedszkolna w Klembowie” na sfinansowanie organizacji
oddziałów przedszkolnych w Klembowie
 Uruchomiliśmy badanie satysfakcji Klienta urzędu. Ankiety dostępne są na miejscu w
urzędzie gminy oraz on-line na stronie klembow.pl
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Wójt gminy Klembów

