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Wydarzenie
Posiedzenie Zarządu Lokalnej Grupy Działania Równiny Wołomińskiej
Wizyta w halach sportowych w Warszawie i Józefowie w celu
przyjrzenia się zastosowanym technologiom i wyposażeniu
Rada Społeczna Szpitala Wołomińskiego
Spotkanie z firmą MPK Ostrołęka w sprawie wdrożenia usługi
odbioru i utylizacji odpadów od 1 lipca
Podpisanie umów w Urzędzie Marszałkowskim na dofinansowanie
budowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych (ul. Pamięci w Woli
Rasztowskiej) i remontu garaży w OSP Roszczep
Narada z sołtysami
Dostarczenie do MZDW w Warszawie kompletnej dokumentacji wraz
z pozwoleniem na budowę skrzyżowania na DW 636 w Roszczepie
Odbiór prac wykonanych w ramach termomodernizacji budynku OSP
Roszczep
Odbiór prac wykonanych w ramach termomodernizacji budynku OSP
Dobczyn
Spotkanie z Proboszczami parafii Gminy Klembów w sprawie
organizacji odbioru odpadów z cmentarzy
Podpisanie umów w Urzędzie Wojewódzkim umowy na
dofinansowanie działań w ramach programu „Opieka
wytchnieniowa”
Zakończenia roku szkolnego w 8 klasach, wręczenie nagród
najlepszym absolwentom
Podpisanie umowy w Urzędzie Marszałkowskim na realizację
pracowni komputerowej o wartości blisko 100.000 zł w Szkole w
Woli Rasztowskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

 25 czerwca br. nastąpiło uroczyste podpisanie z Wojewodą Mazowieckim umowy na
dofinansowanie działań w ramach programu „Opieka wytchnieniowa”. Otrzymana dotacja
w wysokości 19 392,00 zł przeznaczona zostanie na wsparcie osób sprawujących
bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobami ze
znacznym stopniem niepełnosprawności. Świadczenie usługi wytchnieniowej odbywać się
będzie w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością (maksymalnie 240 godzin w
ciągu roku). Program realizowany jest w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia
Osób Niepełnosprawnych.
 Zamelduj się w Gminie Klembów! Rusza wakacyjna promocja meldunkowa! Jeśli
zamieszkujesz na terenie gminy, a jeszcze nie zdążyłeś dokonać obowiązku meldunkowego,
to teraz jest doskonała okazja. W okresie wakacji, dla każdego meldującego się,
przygotowaliśmy pakiet powitalny składający się z kubka, torby, bidonu na wodę oraz
folderu o Gminie Klembów.

 Zapraszam do złożenia oferty w zakresie odławiania i przyjmowania do schroniska
bezdomnych zwierząt. Oferty do 06.07.2020r.
 Gminny Ośrodek Kultury - zapraszamy na wakacyjne warsztaty filmowe wszystkich
chętnych od 10 roku życia. Zapisy pod nr tel. 29 741 03 50


Gmina Klembów pozyskała 149 880,00 zł na utworzenie "Klubu Senior+". Środki na
utworzenie klubu pochodzą z Rządowego Programu "Senior+". Przedmiotem inwestycji
będzie remont i adaptacja części pomieszczeń remontowanego budynku w Roszczepie. W
budynku wydzielone zostaną dwa odrębne lokale. Większy o powierzchni użytkowej
106,43m2 zostanie przeznaczony na działalność Klubu Senior +. W lokalu znajdować się
będą: szatnia, duża ogólnodostępna sala (77,23m2) z możliwością zrobienia w niej stref:
relaksu i np. do ćwiczeń, wyposażona w zestaw wypoczynkowy oraz głośniki i zwijany ekran
sufitowy, a także zainstalowane zostaną drabinki rehabilitacyjne, kuchnia wyposażona w
sprzęt kuchenny oraz naczynia i zastawę stołową oraz stół z krzesłami, 2 łazienki (dla
niepełnosprawnych/damska oraz męska). Cały budynek jest zaprojektowany przyjaźnie dla
osób z niepełnosprawnościami, szerokie wejścia i przejścia, bez barier architektonicznych.
Wejście jest z poziomu "0", a w łazience zostaną zamontowane specjalne poręcze oraz
lustro. Atutem tej lokalizacji jest również mały ogród za budynkiem, który 2 lata temu
został na nowo zagospodarowany zielenią i małą architekturą parkową. Klub Senior +
będzie czynny dwa dni w tygodniu.



Gmina Klembów pozyskała wsparcie finansowe dla trzech szkół podstawowych w ramach
wieloletniego Rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu”. Wsparciem zostaną
objęte następujące placówki: Szkoła Podstawowa im. POW w Ostrówku, Szkoła
Podstawowa im. Janusza Korczaka w Dobczynie, Szkoła Podstawowa w Starym Kraszewie.
Wysokość wsparcia finansowego dla organu prowadzącego (Gminy Klembów) w
odniesieniu do każdej szkoły wynosi 80 000,00 zł! Kwota ta zostanie przeznaczona na
doposażenie i poprawę standardu obecnie funkcjonujących stołówek szkolnych (własnej
kuchni i jadalni). Zakupiony zostanie sprzęt AGD, taki jak: kuchnie gazowe, piece
konwekcyjne parowe, szafy chłodnicze, kotły warzelne gazowe, zmywarki, okapy i wiele
innych niezbędnych urządzeń.

PRZETARGI:
Rozstrzygnięte
 Kompleksowa dostawa paliwa gazowego do budynków i obiektów zarządzanych przez
Gminę Klembów – najkorzystniejszą ofertę złożyła firma PGNIG, cena gazu ulega obniżeniu
o około 25%
 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”. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma P.H.U.
„STANPOL” z Tłuszcza za łączną kwotę 348 778,80 zł
 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 – najkorzystniejszą ofertę złożyła firma BIURO PROJEKTÓW DROGOWOMOSTOWYCH Tomasz Kowieszko z Warszawy za kwotę 168 879,00 zł
 Przetarg ogłoszony: Dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo –
gaśniczego z napędem 4X4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobczynie
/-/ Rafał Mathiak
Wójt gminy Klembów

