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Wydarzenie
Uroczyste otwarcie nowego budynku Szkoły w Dobczynie
Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze w OSP Roszczep
Gminne zawody pożarnicze drużyn OSP w Woli Rasztowskiej
Dzień otwarty w GOKu – prezentacja oferty

 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. – działka nie został sprzedana w II przetargu, dlatego przygotowujemy III przetarg z ceną
obniżoną o 20%
 Przetarg na: Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz
bioodpadów od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Klembów w
2021/22r. – od 1 października odbiorem odpadów będą się zajmowały 2 firmy: Jurant w
zakresie bio-odpadów, Progress w zakresie pozostałych frakcji
 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” – najkorzystniejszą ofertę złożyła
firma Krol z Wołomina na łączną kwotę 4.857.162 zł, w dniu 27.09.2021 nastąpi podpisanie
umów z wykonawcą
 II przetarg na: Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Klembów – najkorzystniejszą
ofertę złożyła firma Kowmar na łączną kwotę 155.000 zł, umowa została podpisana
 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, po
zabezpieczeniu środków w budżecie umowa zostanie podpisana z firmą Complex Sportif na
łączną kwotę 395.360,33 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+” – umowa została podpisana, prace zostały
rozpoczęte
 W związku z wycofaniem wykonawcy z umowy został ogłoszony II przetarg na Budowę
chodnika w Tule – termin otwarcia ofert 30.09.2021
 Został ogłoszony przetarg na Rozbudowę oświetlenia ulicznego na terenie gminy Klembów
(Tuł, Karolew, Sitki, Michałów) – termin otwarcia ofert 27.09.2021
 Przetarg: Zakup nowego lekkiego specjalnego samochodu ratownictwa technicznego z
funkcją gaśniczą dla OSP w Klembowie – wpłynęła 1 oferta, trwa weryfikacja oferty
 Rozpoczęło się głosowanie na projekty w ramach środków Budżetu Obywatelskiego
Mazowsza. Zachęcam do oddania głosu na projekt „Bezpieczna droga do szkoły w
miejscowości Wola Rasztowska” - przygotowany i złożony przez pana Marcina Szczapę.
Głosowanie trwa do 10 października.
 Czekaliśmy, czekaliśmy i się doczekaliśmy. Gmina Klembów ma już 10.000 mieszkańców!
(zameldowanych na stałe)
/-/ Rafał Mathiak
Wójt gminy Klembów

