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Wydarzenie
Spotkanie z projektantem budowy chodnika między Starym
Kraszewem a Nowym Kraszewem – omówienie koncepcji projektu
Odbiór techniczny wybudowanego oświetlenia na boisku piłkarskim
w Woli Rasztowskiej.
Spotkanie z mieszkańcami ul. Brzechwy, Matejki w Tule w sprawie
przygotowywanej dokumentacji technicznej budowy tych dróg
Spotkanie w PKP Nieruchomości w sprawie dzierżawy gruntu pod
parking przy PKP Klembów
Podpisanie umowy na zagospodarowanie centrum Klembowa wraz z
budową parkingu przy ul. Gen. Fr. Żymirskiego w Klembowie z firmą
Alblu sp. z o.o. na kwotę 939.132,00 zł
Spotkanie z Komendantem PSP w Wołominie w sprawie m.in.
dofinansowania do zakupu nowego samochodu bojowego dla OSP
Dobczyn
Dożynki Gminne w Klembowie
Spotkanie w Urzędzie Miejskim w Wołominie w sprawie planu
zagospodarowania przestrzennego dla terenów między Zagościńcem
a Nowym Kraszewem (m.in. kwestia połączenia drogowego)
Spotkanie z przedstawicielem PKP Zakład Linii Kolejowych przy stacji
PKP Dobczyn w sprawie określenia w terenie planowanego miejsca
postojowego dla samochodów
Zebranie sołeckie w Sitkach
Posiedzenie Komisji Oświaty w sprawie m.in. podwyżek
wynagrodzeń dla nauczycieli i pracowników obsługi szkół
Wręczenie nominacji na stopień nauczyciela mianowanego dla 4
nauczycieli z naszej gminy
Zebranie sołeckie w Rasztowie
Narada koordynacyjna w sprawie zabezpieczenia ruchu drogowego
podczas Dożynek Diecezjalnych w Ostrówku
Zebranie sołeckie w Karolewie
Zebranie sołeckie w Michałowie
Dożynki Diecezjalne w Ostrówku w Sanktuarium św. Faustyny
Zebranie sołeckie w Tule
Dzień Otwarty w GOKu – prezentacja oferty zajęć na rok 2019/20
Zebranie sołeckie w Nowym Kraszewie
Udział w Mazowieckim Okrągłym Stole w sprawie Edukacji – na
zaproszenie Wojewody jako przedstawiciel strony samorządowej
Zebranie sołeckie w Pasku

 Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich realizuje zadanie „Rozbudowa drogi wojewódzkiej
nr 636 polegająca na budowie chodnika wraz z odwodnieniem na odcinku od istniejącego
chodnika w miejscowości Wola Rasztowska do chodnika w miejscowości Roszczep”, wartość
inwestycji 669.461,88 zł
 Możliwość wynajęcia lokalu w Krzywicy. Lokal do wynajęcia o łącznej powierzchni 49.5m2
mieszczący się w Krzywicy na działalność związaną z prowadzeniem sklepu spożywczoprzemysłowego. Informacje pod nr 29 741 03 50
 Od marca do lipca 2019 r. trwała w naszej gminie rekrutacja do oddziałów przedszkolnych.
Tegoroczny proces także odbywał za pośrednictwem Internetu, przy wsparciu systemu
elektronicznej rekrutacji. Podobnie jak w latach poprzednich, dla wszystkich zgłoszonych
dzieci w wieku przedszkolnym, zamieszkałych w Gminie Klembów, zostały przewidziane
miejsca w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych naszej Gminy.
Przygotowaliśmy blisko 400 miejsc w 8 jednostkach oświatowych. Wszystkie dzieci z Gminy
Klembów, które brały udział w rekrutacji zasadniczej i uzupełniającej, zostały
zakwalifikowane do wskazanych i najbardziej preferowanych (tzw. pierwszego wyboru)
przez Rodziców oddziałów przedszkolnych.
 Linia autobusowa Klembów – Radzymin została wydłużona do Ostrówka (rondo przy szkole)
w ramach współpracy z Powiatem Wołomińskim i pozyskaniu środków Funduszu rozwoju
przewozów autobusowych
 Pozyskaliśmy ponad 3,7 mln zł z rządowego programu Fundusz Dróg Samorządowych! 2
września została opublikowana lista zadań, które jeszcze w 2019 otrzymają
dofinansowanie. Na tej liście znalazły się nasze dwie inwestycje: Ogrodowa w Klembowie i
Długa w Michałowie
 W naborze w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na 2020 rok złożyliśmy dwa wnioski
na budowę dróg: na ul. Leśną w Ostrówku oraz na „łącznik” między drogą gminną i drogą
wojewódzką 634 w Karolewie
Rozstrzygnięte przetargi


Dowóz uczniów do placówek oświatowych na terenie Gminy Klembów w 2019 roku –
przetarg wygrała firma Przewozy Autokarowe Krzysztof Grygiel za kwotę 58.212 zł

/-/ Rafał Mathiak
Wójt gminy Klembów

