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Wydarzenie
Wizja w terenie Sądu Rejonowego w Wołominie na działce nr 403 w
Tule w związku z wnioskiem o zasiedzenie tej nieruchomości
Spotkanie z Klubem Seniora w świetlicy w Krzywicy
Zebranie sołeckie w Nowym Kraszewie
Spotkanie ze Starostą w sprawie planowanych remontów dróg
powiatowych oraz modernizacji ewidencji budynków i gruntów w
Pasku
Zebranie sołeckie w Karolewie
Posiedzenie Komitetu Sterującego Zintegrowanych Inwestycji
Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego
Komisja Rewizyjna
Spotkanie Komisji Rolnictwa na terenie oczyszczalni w Woli
Rasztowskiej
Podpisanie umowy na dofinansowanie operacji „Budowa drogi
gminnej ulicy Przytorowej na odcinku od ulicy Przejazdowej do ulicy
Kolejowej w miejscowości Ostrówek, gmina Klembów, powiat
wołomiński”, w kwocie 885 724,00 zł w ramach Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.
Rozprawa w Sądzie w sprawie zasiedzenia przez OSP Roszczep działki
nr 403 w Tule
Podpisanie umowy na rozbudowę budynku Szkoły Podstawowej w
Dobczynie wraz z budową sali gimnastycznej oraz z
zagospodarowaniem terenu wokół budynków (parking, drogi
dojazdowe, zieleńce). W wyniku przetargu do realizacji tej inwestycji
została wybrana firma ARCUS Technologie z Celestynowa, która
wykona przedmiot zamówienia za kwotę 9 673 950 zł, w terminie do
października 2020 roku.
Narada z sołtysami
Udział w wywiadzie/badaniu dotyczącym Obszaru Metropolitalnego
Warszawy
Gminny Dzień Strażaka, zorganizowany przez OSP Dobczyn
Przekazanie do MZDW dokumentacji projektowej wraz z
pozwoleniem na chodnik przy DW636 między Roszczepem a Wolą
Rasztowską
Przekazanie placu budowy wykonawcy rozbudowy szkoły w
Dobczynie
Energetyczne Forum PGE dla jednostek samorządu terytorialnego
Uroczystość 100-lecia Szkoły w Kruszu
Spotkanie konsultacyjne z mieszkańcami w sprawie projektu budowy
ul. Granicznej w Dobczynie
Uroczyste zakończenie projektu „Biblioteka dla seniora”
Narada koordynacyjna w Zarządzie Dróg Powiatowych w sprawie
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zatwierdzenia geometrii oraz organizacji ruchu na projektowanych
drogach gminnych
IX Bieg Cichociemnych w Kruszu
Podpisanie umowy na wsparcie ze środków Krajowej Sieci Obszarów
Wiejskich na organizację wizyty studyjnej dla sołtysów
Narada koordynacyjna w MZDW w Warszawie w sprawie projektu
przebudowy skrzyżowania w Roszczepie na DW636
Wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy
Spotkanie z przedsiębiorcami z terenu gminy Klembów
Gminny konkurs dla przedszkolaków „Przedszkolaku zatańcz ze mną”
organizowany przez SP w Klembowie

PRZETARGI
 Rozbudowa istniejącego budynku Szkoły Podstawowej oraz budowa Sali gimnastycznej
wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce ew. nr 348/2 w miejscowości
Dobczyn przy ul. Mazowieckiej 67 – podpisana umowa z firmą ARCUS Technologie
z Celestynowa, która wykona przedmiot zamówienia za kwotę 9 673 950 zł, w terminie do
października 2020 roku
 Budowa drogi gminnej ulicy Przytorowej na odcinku od ulicy Przejazdowej do ulicy
Kolejowej w miejscowości Ostrówek – najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Zakład
Budownictwa Drogowego Sp. J.R.R.K. Kalinowscy, która wykona przedmiot zamówienia za
kwotę 1.455.917 zł
 Rozbudowa drogi gminnej Tłuszcz - Krusze na odcinku od granicy działki nr 427 (km
1+470,12) do granicy z gminą Tłuszcz (km 2+324,51) – najkorzystniejszą ofertę złożyła firma
Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. za kwotę 1.383.664 zł
Od dnia 26 kwietnia 2019 r. na stronie internetowej systemu rekrutacji do przedszkoli i oddziałów
przedszkolnych Gminy Klembów, dla rodziców dzieci uczestniczących w rekrutacji są dostępne
wyniki przeprowadzonego postępowania rekrutacyjnego. Podobnie jak w latach poprzednich, dla
zgłoszonych dzieci w wieku przedszkolnym, zamieszkałych w gminie Klembów, zostały przewidziane
miejsca w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych w Naszej Gminie.
Ten rok jest jednak wyjątkowy, ponieważ wszystkie dzieci z Naszej Gminy, które brały udział
w rekrutacji, zostały zakwalifikowane do wskazanych i najbardziej preferowanych (tzw. pierwszego
wyboru) przez rodziców oddziałów przedszkolnych

/-/ Rafał Mathiak
Wójt gminy Klembów

