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Wydarzenie
 Spotkanie w Mazowieckim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w
Warszawie w sprawie planów przebudowy skrzyżowania ul.
Kościelnej (droga powiatowa) z ul. Warszawską (droga wojewódzka)
w Woli Rasztowskiej
 Odbiór prac związanych z modernizacją ul. Prymasa Tysiąclecia i ul.
Wiśniowej w Pasku
 Złożenie życzeń z okazji 100 lat Pani Adeli Balcer z Klembowa

 Zakupiliśmy kolejne 24 laptopy z drugiej dotacji w kwocie 70.000 zł otrzymanej z
Ministerstwa Cyfryzacji w ramach programu „Zdalna Szkoła”. Laptopy zostały wypożyczone
do rodzin wskazanych przez dyrektorów szkół. Po zakończeniu nauki zdalnej laptopy zostaną
przekazane do szkół.
 Gminne placówki przedszkolne i szkolne zostały otwarte 25 maja 2020r. dla przedszkolaków
i uczniów z klas I-III
 1 czerwca od godz. 12 rozpoczyna się rekrutacja uzupełniająca do przedszkoli i oddziałów
przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Klembów na rok
szkolny 2020/2021. Podobnie jak rekrutacja zasadnicza, odbędzie się za pośrednictwem
systemu elektronicznego https://przedszkola-klembow.nabory.pl
 W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną wydarzenia: X Bieg Cichociemnych,
Klembowskie Wianki, Zawody Sportowo-Pożarnicze FIREMAN oraz Dożynki Gminne zostają
odwołane
 Ponad 2,7 tony (!!!) śmieci zebrali uczestnicy akcji #SPRZĄTAM! #NIEŚMIECĘ!, która odbyła
się w dniach 1-3 maja 2020 roku
 PSZOK w Klembowie dodatkowo będzie czynny w sobotę 6 czerwca (g.9-15). Natomiast
zamknięty będzie w dniach 8-12 czerwca ze względu na konieczność przeprowadzenia
inwentaryzacji, w związku ze zmianą firmy odbierającej odpady
 Uwaga! Azbest! Przypominamy o konieczności zgłoszenia do Urzędu Gminy zdjętego
pokrycia dachowego z azbestu.
 Został ogłoszony konkurs na Skarbnika Gminy
PRZETARGI:
Rozstrzygnięte
 Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Klembów
w 2020/21r. – najkorzystniejszą ofertę złożyła firma RDF sp. z o.o. z Ostrołęki, oferując
kwotę 1146,92 zł brutto/tonę odpadów
Ogłoszone
 Kompleksowa dostawa paliwa gazowego do budynków i obiektów zarządzanych przez
Gminę Klembów

 Budowa dróg gminnych: 1. ul. Wspólnej w Rasztowie na dł. L=184,00 m w zakresie budowy
chodnika i zjazdów; 2. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pieńki na części działki nr
159 o długości 85,0 mb,; 3. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Krzywica na części
działki nr 231 o długości 150,00 mb w zakresie budowy chodnika i zjazdów; 4. Przebudowa
drogi gminnej ul. Miodowej w miejscowości; 5. Budowa zjazdu publicznego z drogi
powiatowej ul. Jana Pawła II w miejscowości Sitki w ramach zadania służącego do obsługi
działki o nr ew. 777 z obrębu Klembów”.
Zakończone
 Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu
na realizację inwestycji drogowej rozbudowy drogi gminnej ul. Prymasa Tysiąclecia w
miejscowości Pasek i ul. Przemysłowej w Klembowie wraz z budową trzech mostów nad
rzeką Rządzą – przetarg unieważniony z uwagi, iż cena złożonych przez Wykonawców ofert,
przewyższa kwotę, którą zamierzaliśmy przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Przetarg
zostanie powtórzony
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