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Wydarzenie
X Bieg Cichociemnych w Kruszu
Podpisanie umów na termomodernizację szkół:
Szkoła w Starym Kraszewie – z firmą Budomur sp. z o.o. na kwotę
1.845.000zł
Szkoła w Klembowie – z firmą Mirmex na kwotę 2.429.250 zł
Posiedzenie Rady Społecznej Szpitala Powiatowego w Wołominie
Spotkanie z dyrektorami szkół w sprawie rekrutacji uzupełniającej do
oddziałów przedszkolnych
Narada z sołtysami
Uroczystości zakończenia roku szkolnego
Zlot Starych Traktorów w Woli Rasztowskiej

 Podpisanie umów z Urzędem Marszałkowskim na dofinansowania w
ramach programów: MIAS, budowa dróg dojazdowych do gruntów
rolnych, strażnice OSP

 Zakończyła się rekrutacja do nowego Klubu Dziecięcego „Klembuś” w Dobczynie. Jednostka
rozpocznie swoją pracę od 1 września 2021 r.
 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 20 lipca 2021 r.
 Gmina Klembów otrzymała z programu Maluch+ dofinansowanie w kwocie 175 200,00 zł na
utworzenie i funkcjonowanie 20 miejsc opieki w Gminnym Klubie Dziecięcym „Klembuś” w
Dobczynie.
 W ramach Programu „Czyste Powietrze” uruchomiony został punkt informacyjnokonsultacyjny. Punkt ma swoją siedzibę w Klembowie przy ul. Gen. Fr. Żymirskiego 1A
(budynek przy stacji PKP wejście do Biblioteki) i jest czynny dwa dni w tygodniu:
Poniedziałki - 900 -1300, Czwartki - 900 - 1500. Doradca udzieli wszelkich informacji i
pomoże w wypełnieniu wniosku.
Przetargi:
 Wykonanie nawierzchni poliuretanowej na placach zabaw przy szkołach podstawowych na
terenie Gminy Klembów (powtórzony) – najkorzystniejszą ofertę złożyła firma AUREL s.c.
na kwotę 349.320,00 zł
 Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Klembów (zadania inwestycyjne z funduszu
sołeckiego) – najkorzystniejszą ofertę złożyła firma KOWMAR s.c. na kwotę 155.000 zł
 Dostosowanie budynku Zespołu Szkół w Ostrówku do aktualnych wymagań ochrony
przeciwpożarowej (powtórzony) – wpłynęły 2 oferty na kwoty przekraczające środki
zabezpieczone w budżecie, przetarg został unieważniony
/-/ Rafał Mathiak
Wójt gminy Klembów

