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Wydarzenie
Odbiór końcowy ul. Słonecznej w Klembowie – ulica nie została
przyjęta, nawierzchnia asfaltowa zostanie sfrezowana i położona
ponownie
Uroczystości powiatowe z okazji Święta Policji
Posiedzenie Zarządu Lokalnej Grupy Działania Równiny Wołomińskiej
– przygotowanie do następnych naborów
Podpisanie umowy na dofinansowanie z Regionalnego Programu
Operacyjnego do projektu otwarcia oddziałów przedszkolnych w
szkole w Dobczynie – kwota dofinansowania 415.143,76 zł
urlop
Turniej w siatkówkę plażową w Klembowie
Impreza „Pożegnanie wakacji” w Parku w Ostrówku
Wręczenie symbolicznego certyfikatu dla 10.000 mieszkańca w
gminie Klembów (zameldowanych na stały pobyt)
Wręczenie aktów mianowania dla nauczycieli z gminy Klembów
Narada z sołtysami
Wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy
Posiedzenie Zarządu Gminnego OSP

 Gmina Klembów oferuje na sprzedaż nieruchomość położoną w miejscowości Ostrówek
przy ul. Leśnej, stanowiącą działkę o nr ewidencyjnym 436, obręb Lipka, o powierzchni 2006
m². - Przetarg odbędzie się w dniu 16 września 2021 r.
 Gmina Klembów oferuje na sprzedaż wieże telekomunikacyjne. W 2020 roku Gmina
Klembów zakończyła realizację projektu „Rozwój dostępu do Internetu w Gminie Klembów
dla mieszkańców zagrożonych wykluczeniem cyfrowym” w wyniku którego zbudowaliśmy
infrastrukturę składającą się z 3 wież telekomunikacyjnych: Lipka, Wola Rasztowska i Stary
Kraszew. Przetarg na te 3 wieże odbędzie się 23.09.2021
 Przetarg na: Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz
bioodpadów od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Klembów w
2021/22r. – wpłynęło 6 ofert, trwa procedura weryfikacyjna
 Przetarg na: „Rozbudowa skrzyżowań na drogach wojewódzkich nr 636 w miejscowości
Roszczep oraz nr 634 w miejscowości Krzywica na terenie gminy Klembów, pow.
wołomiński, w zakresie dwóch zadań inwestycyjnych” – termin składania ofert 30.08.2021
 II przetarg na: Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Klembów – wpłynęło 5 ofert,
trwa weryfikacja
 II przetarg na: Wykonanie nawierzchni poliuretanowej na placach zabaw przy szkołach
podstawowych na terenie Gminy Klembów, w ramach zadania inwestycyjnego pn.:
„Modernizacja placów zabaw przy szkołach podstawowych” – wpłynęły 3 oferty, najniższa
przekracza zaplanowany budżet o około 50.000 zł
 Przetarg na: Dokończenie zadania pn.: „Przebudowa i nadbudowa budynku usługowego na
dz. nr ew. 476/3 i 477/1 obr. 0013 jedn. ew. 143407_2 położonej we wsi Roszczep (świetlica
wiejska) – w ramach projektu Senior+” – wpłynęła 1 oferta na kwotę 381 300,00 zł

POLSKI ŁAD – złożone wnioski przez Gminę Klembów

1. Tytuł: Budowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Klembów
Numer Wniosku o Dofinansowanie: 01/2021/4169/PolskiLad
Wartość inwestycji: 21.000.000,00
Dofinansowanie: 19.950.000,00
Inwestycja dotyczy budowy układu drogowego w dwóch miejscowościach na terenie gminy
Klembów. Układ w Ostrówku dotyczy budowy 3 ulic: Leśnej, Warszawskiej
i Błękitnej, których realizacja to kolejny etap budowy tzw. obwodnicy miejscowości,
rozpoczętej w 2020. Drugi układ dotyczy 5 ulic w Woli Rasztowskiej: Akacjowej, Leśnej, Miłej,
Słonecznej i Cichej.

2. Tytuł:

Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Krusze wraz
z infrastrukturą, w celu zapewnienia bezpieczeństwa dostaw wody dla mieszkańców Gminy
Klembów
Numer Wniosku o Dofinansowanie: 01/2021/4172/PolskiLad
Wartość inwestycji: 2.600.000,00
Dofinansowanie: 2 470.000,00
Gminna sieć wodociągowa ma długość 140km i jest zasilana w ponad 95% przez SUW
w Klembowie, natomiast SUW w Kruszu obsługuje tylko część tzw. starej sieci. Planowana
inwestycja pozwoli na włączenie SUW w Kruszu do ogólnogminnego systemu i tym samym
zapewni dywersyfikację źródeł poboru wody oraz zwiększy bezpieczeństwo dostaw wody dla
wszystkich mieszkańców. Gmina posiada pełną dokumentację projektowo-techniczną, łącznie z
pozwoleniem na budowę nr 167p/2020 z dnia 6.02.2020r.

3. Tytuł: Rozbudowa i modernizacja infrastruktury kanalizacyjnej na terenie Gminy Klembów
Numer Wniosku o Dofinansowanie: 01/2021/4173/PolskiLad
Wartość inwestycji: 15.000.000,00
Dofinansowanie: 14.250.000,00
Gmina zaprojektowała i uzyskała pozwolenia na budowę kolejnych odcinków kanalizacji oraz
modernizację istniejących odcinków sieci.

RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG – złożony wniosek przez Gminę Klembów
„Rozbudowa dróg gminnych ul. Prymasa Tysiąclecie w miejscowości Pasek i ul. Przemysłowej w
Klembowie wraz z budową trzech mostów nad rzeką Rządzą” - Kwota zadania: 9 883 490,47zł

/-/ Rafał Mathiak
Wójt gminy Klembów

