
Data Wybrane wydarzenia z działalności Wójta Gminy Perlejewo w październiku 2020 r. 

01.10.2020  Przekazanie informacji i dokumentów niezbędnych do zaprojektowania dróg 
na obszarze po-scaleniowym „Miodusy i inne” oraz „Twarogi i inne” 

02.10.2020  Ogłoszenie przetargu na montaż instalacji fotowoltaicznych na budynku 
Szkoły Podstawowej oraz budynku Urzędu Gminy 

05.10.2020  Spotkanie z Panią Dyrektor Wojewódzkiego Biura Geodezji, 
przedstawicielami Starostwa oraz mieszkańcami w sprawie nowych scaleń 

 Pobranie próbek do badania kruszywa na drodze Pełch-Kolonia - Poniaty 

06.10.2020  Spotkanie z Radnym oraz kierownictwem OSP Twarogi Lackie 

 Spotkanie z Panią p.o. Dyrektor Szkoły Podstawowe oraz Panią Inspektor ds. 
Oświaty w sprawach bieżących 

07.10.2020  Ogłoszenie przetargu na: „Termomodernizację budynku Szkoły 
Podstawowej” 

08.10.2020  Wizytacje inwestycji: SUW oraz farma fotowoltaiczna przy SUW                     
w Moczydłach-Pszczółkach, remontowanych dróg ze środków z Funduszu 
Sołeckiego 2020, dróg Osnówka-Miodusy-Dworaki oraz Perlejewo-
Czarkówka Duża jak również przebudowy chodnika we wsi Pieczyski 

09.10.2020  Zakończenie i odbiór zadania: "Przebudowa oraz zmiana użytkowania 
poddasza nieużytkowego na świetlicę środowiskową w budynku byłego 
Gimnazjum Gminnego w Perlejewie" 

 Podpisanie umowy w Wykonawcą na wykonanie Klubu Seniora w Kobyli 

 Zakończenie i odbiór przebudowy chodnika we wsi Pieczyski 

12.10.2020  Spotkanie robocze w sprawie wykonania projektu ścieżki edukacyjnej 
Perlejewo- Granne 

 Zakończenie i odbiór zadania: "Przebudowa drogi gminnej Osnówka - 
Miodusy-Dworaki" 

13.10.2020  Udział w uroczystościach szkolnych z okazji Dnia Edukacji Narodowej 

14.10.2020  Analiza dotychczas złożonych wniosków o objęcie postępowaniem 
scaleniowym 

15.10.2020  Spotkanie w sprawie naborów w ramach działań 7.2.1 „Rozwój usług 
społecznych i zdrowotnych na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem 
społecznym” oraz 3.1.1 „Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości 
edukacji przedszkolnej 

20.10.2020  Podpisanie umowy na przygotowanie wniosku na pozyskanie 
dofinansowania na: Usuwanie azbestu z terenu Gminy Perlejewo 

 Zlecenie wykonania projektu technicznego odwodnienia wsi Koski –Wypychy 
22.10.2020  Zakończenie i odbiór zadania pn. „Modernizacja rolniczej drogi dojazdowej 

numer 364 położonej w obrębie Pełch, gmina Perlejewo” 

23.10.2020  Zakończenie i odbiór zadania: "Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania 
Wody w Moczydłach-Pszczółkach" 

 Otwarcie przetargu na: Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynku 
Szkoły Podstawowej oraz budynku Urzędu Gminy 

 Spotkanie z Panią Naczelnik Wydziału Budownictwa Starostwa Powiatowego 
w sprawach bieżących, w tym pozwoleń na realizowane inwestycje drogowe 
i wymogów dotyczących budowy kanałów technologicznych 

26.10.2020  Uzgodnienie stanowisk w sprawie budowy kanałów technologicznych          
na nowo projektowanych drogach 



 

 Spotkanie robocze z Radnym, Sołtysem, Wykonawcą oraz Projektantem na 
budowie Klubu Seniora w Kobyli 

27.10.2020  Weryfikacja zadań wykonywanych przez poszczególnych pracowników            
i przydzielenie nowych obowiązków 

28.10.2020  Przeprowadzenie kontroli wydatkowania środków z Funduszu Sołeckiego 
2020 oraz powołanie Zespołu do oceny realizacji umowy 

 Przesłanie Staroście Siemiatyckiemu wniosków o objęcie postępowaniem 
scaleniowym gruntów na obiekcie "Granne i inne" o powierzchni 
stanowiącej 55,63% całego planowanego obszaru scaleniowego 

29.10.2020  Ustalenia i decyzje dotyczące przeznaczenia pozyskanych dofinansowań      
do wyposażenia jednostek OSP z terenu Gminy Perlejewo 

 Realizacja zakupów wyposażenia, w tym zabawek i pomocy dydaktycznych, 
w ramach projektu „Muzyczna Kraina w Gminie Perlejewo” 

30.10.2020  Rozpoczęcie naboru uczestników do projektu: Usuwanie azbestu z terenu 
Gminy Perlejewo 

 Złożenie wniosku do Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie projektu 
wdrożenia e-usług w Gminie Perlejewo  


