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Wydarzenie
Podpisanie umowy w Urzędzie Marszałkowskim (MJWPU) na
dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP
Klembów
Podpisanie umowy na „Wykonanie dokumentacji projektowokosztorysowej termomodernizacji budynku Urzędu Gminy oraz
Zespołu Szkół w Ostrówku” z firmą Kowago-Inżynieria z Wiązownej,
na kwotę 41.194 zł brutto
Podpisanie umowy na budowę sieci wodociągowej wraz z
przyłączami w miejscowości:
- Krusze – z firmą Wodrol sp. z o.o. z Lublina na kwotę 1.044.052,14
zł, termin wykonania 30.11.2017
- Wola Rasztowska – z firmą Wodrol sp. z o.o. z Lublina na kwotę
2.661.224,53 zł, termin wykonania 30.11.2017
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania
publicznego w zakresie wychowania przedszkolnego
Zebranie sprawozdawcze w OSP Roszczep
Spotkanie informacyjne na temat opracowywanego „Programu
Rewitalizacji dla Gminy Klembów na lata 2017-2023”
Zebranie sprawozdawcze w OSP Dobczyn
Spotkanie konsultacyjne „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy
Klembów na lata 2017-2020 z perspektywą do 2024”
Szkolenie dla dyrektorów szkół oraz członków komisji rekrutacyjnych
z systemu elektronicznej rekrutacji do oddziałów przedszkolnych w
Gminie Klembów
Został uruchomiony w urzędzie gminy punkt potwierdzania profili
zaufanych ePUAP
Wybory sołtysa w Ostrówku
Spotkanie w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Warszawie w sprawie
przekazania dokumentacji budowy skrzyżowania na DW 634 w Lipce
oraz zawarcia porozumienia na budowę chodnika między Wolą
Rasztowską a Roszczepem
Został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na realizację zadania
publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego. Osoba
prowadząca Przedszkole Akademia Małego Misia w Klembowie, w
dniu 28 marca 2017r. złożyła w Urzędzie Gminy Klembów pismo w
sprawie rezygnacji z podpisania umowy na realizację w. w. zadania.
Rozstrzygnięcie konkursu ofert dla organizacji pozarządowych z
zakresu sportu i polityki prorodzinnej
Ruszyła rekrutacja do oddziałów przedszkolnych w Gminie Klembów,
przy wykorzystaniu systemu elektronicznego. Potrwa do 21 kwietnia
Podpisanie umowy na „Przebudowę boiska wielofunkcyjnego przy
Szkole Podstawowej w Starym Kraszewie” z firmą „Complexe
Sportif” z Tłuszcza na kwotę 143.906,30 zł brutto. Termin wykonania
30.05.2017r.
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 Podpisanie umowy z MJWPU na dotację celową w wysokości 79.100
zł na realizację projektu „Program Rewitalizacji dla Gminy Klembów”
 Spotkanie z Zarządem Banku Spółdzielczego w Ostrowi Mazowieckiej
w sprawie uruchomienia specjalnej oferty pożyczkowej dla
stowarzyszeń na prefinansowanie projektów realizowanych z
funduszy europejskich
 Został ogłoszony konkurs architektoniczno-urbanistyczny na
koncepcję zagospodarowania terenu położonego
przy Urzędzie Gminy w Klembowie wraz z koncepcją
funkcjonalną.

Inne realizowane zadania:
 Otrzymaliśmy z WFOŚiGW dotację w wysokości 30.300 zł na utylizację azbestu z terenu
gminy. Planowany termin odbioru azbestu – maj/czerwiec 2017

/-/ Rafał Mathiak
Wójt gminy Klembów

