SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WÓJTA GMINY KLEMBÓW
ZA OKRES 23.04.2021 r. – 27.05.2021 r.
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Wydarzenie
Posiedzenie Gminnej Komisji Urbanistycznej w sprawie wyrażenia
opinii zmian studium zagospodarowania przestrzennego dla RSP
Rasztów
Podpisanie umowy na budowę dróg gminnych (4 zadania) z firmą
Bruk-Bud na kwotę 442.800 zł
Podpisanie umów z firmą Horba Studio z Białegostoku na wykonanie
dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę szkoły w Woli
Rasztowskiej oraz budowę sal gimnastycznych przy szkołach w
Starym Kraszewie i Kruszu
Podpisanie umowy z WFOŚiGW na utworzenie i prowadzenie punktu
konsultacyjnego programu „Czyste Powietrze”
Powiatowe obchody Dnia Strażaka organizowane przez PSP w
Wołominie

 Wystartowała rekrutacja do nowego Klubu Dziecięcego „Klembuś” w Dobczynie. Jednostka
rozpocznie swoją pracę od 1 września 2021 r.
 Ogłosiłem konkurs na stanowisko Kierownika Gminnego Klubu Dziecięcego „Klembuś” w
Dobczynie
 Odpowiedź p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad p. Tomasza
Żuchowskiego, w sprawie planowanego przebiegu drogi ekspresowej S10 - od autostrady
A1 do Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej – na www.klembow.pl
 Nabór uczestników do projektu „Bądźmy aktywni”, zapraszamy osoby w wieku 18-65 lat,
które korzystają z pomocy społecznej lub kwalifikują się do objęcia takim wsparciem.
Projekt obejmuje poradnictwo zawodowe, szkolenia i staże zawodowe. Zgłoszenia do
10.06.2021 do GOPS w Klembowie.
 Jubileuszowa X edycja Biegu Cichociemnych odbędzie w dniu 29 maja 2021 roku w
miejscowości Krusze
 Mobilna pracownia mammograficzna LUX MED będzie oczekiwała na Panie w Klembowie w
dniu 15 czerwca 2021, w godzinach od 10.00 do 16.00, przy Gminnym Ośrodku Kultury, ul.
Strażacka 8.







Przetargi:
Wykonanie nawierzchni poliuretanowej na placach zabaw przy szkołach podstawowych na
terenie Gminy Klembów (powtórzony) – termin otwarcia ofert 10.06.2021
Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Klembów (zadania inwestycyjne z funduszu
sołeckiego) – termin otwarcia ofert 07.06.2021
Dostosowanie budynku Zespołu Szkół w Ostrówku do aktualnych wymagań ochrony
przeciwpożarowej (powtórzony) – termin otwarcia ofert 27.05.2021
Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Klembów – termomodernizacja szkół w
Klembowie i Starym Kraszewie – termin otwarcia ofert 27.05.2021
Zakup wyposażenia do oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Dobczynie –
otwarcie ofert 18.05.2021, wpłynęły 3 oferty, w trakcie weryfikacji
/-/ Rafał Mathiak
Wójt gminy Klembów

