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Wydarzenie
 Wizyta studyjna lokalnych liderów z Gminy Klembów w Grudziądzu i
Nowym nad Wisłą w celu poznania dobrych praktyk w zakresie
ekonomii społecznej – sfinansowane przez Krajową Sieć Obszarów
Wiejskich

27.09.2021
 Podpisanie umowy na rozbudowę skrzyżowań na drogach
wojewódzkich nr 636 w miejscowości Roszczep oraz nr 634 w
miejscowości Krzywica. Wykonawcą obu inwestycji została firma
KROL Zakład Robót Drogowych i Inżynieryjno –Instalacyjnych
Włodzimierz Królik, za łączną kwotę 4,8 mln zł.
28.09.2021

30.09.2021
14.10.2021
17.10.2021
18.10.2021
19.10.2021
20.10.2021

 Spotkanie z Komendantem Komisariatu Policji w Tłuszczu w sprawie
udostępniania nagrań z monitoringu oraz ewentualnej budowy
systemu wizyjnego na skrzyżowaniach
 Powiatowy Kongres Kół Gospodyń Wiejskich organizowany przez
KGW w Dobczynie
 Dyskusja publiczna nad projektem MPZP dla miejscowości Krzywica
 Uroczystość Wspomnienia o Wacławie Lachmanie w Ostrówku
 Poświęcenie dwóch, odrestaurowanych kapliczek w Lipce
 Wręczenie „Nagród Wójta” wyróżnionym nauczycielom z Gminy
Klembów
 Zebranie Zarządu Gminnego OSP w sprawie przeprowadzenia
wyborów do Zarządu Gminnego na kolejną kadencję
 Udział w Forum Energetycznym PGE dla przedstawicieli władz
samorządowych

 Zakład Gospodarki Komunalnej dodatkowo otwiera PSZOK w dniu 23 października 2021 r. w
godzinach 8:00 - 15:00. Dodatkowo na miejscu dostępny będzie rębak do drewna, na
którym będzie można bezpłatnie rozdrobnić przywiezione gałęzie ze swojej posesji.
Powstałe zrębki będzie można zabrać lub pozostawić na miejscu.
 Prace renowacyjne w piwnicach oraz w parku Pałacu Łuszczewskich w Woli Rasztowskiej
zostały nominowane do nagrody w plebiscycie Lider Zmian #eFEktUE!
 Ogłosiliśmy Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej nowej
biblioteki.
 W dniach od 29 września 2021 r. do 20 października 2021 r. odbyło się wyłożenie do
publicznego wglądu projektu MPZP dla miejscowości Krzywica. Uwagi należy składać do 3
listopada.
 Ogłosiliśmy konsultacje społeczne projektu zmian Statutu Młodzieżowej Rady Gminy
Klembów. Na uwagi czekamy do 10.11.2021r.
 W związku z wycofaniem wykonawcy z umowy został przeprowadzony II przetarg na
Budowę chodnika w Tule – przetarg wygrała firma P.H.U. „STANPOL” za kwotę 106 985,40 zł
 Został przeprowadzony przetarg na Rozbudowę oświetlenia ulicznego na terenie gminy
Klembów (Tuł, Karolew, Sitki, Michałów) – najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Kowmar za
kwotę 109 450,00 zł

 Przetarg: Zakup nowego lekkiego specjalnego samochodu ratownictwa technicznego z
funkcją gaśniczą dla OSP w Klembowie – samochód został zakupiony z firmy Frank-Cars za
kwotę 210.000 zł, w tym miesiącu zostanie jeszcze ogłoszony przetarg na zakup
wyposażenia do tego samochodu.
 Został ogłoszony przetarg na „Modernizację ulicy Radiowej w Woli Rasztowskiej” – termin
składania ofert 02.11.2021r.
 W przetargu na „Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 4337W od skrzyżowania z ul.
Prymasa Tysiąclecia do Szkoły Podstawowej w Dobczynie” najniższa oferta (174 903,54 zł)
przekracza znacznie założony budżet.
/-/ Rafał Mathiak
Wójt gminy Klembów

