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

02.11.2020  Spotkanie robocze z Wykonawcą, Projektantem, Panem Radnym i Panią 
Sołtys dotyczące Klubu Seniora w Kobyli 

 Zakup i dostawy wyposażenia do świetlic wiejskich w: Miodusach-Dworakach, 
Czarkówce, Perlejewie, Pełchu, Grannem na łączną kwotę ok. 30 tys. zł 

03.11.2020  Reorganizacja pracy Urzędu Gminy, Ośrodka Pomocy Społecznej i Biblioteki 
Publicznej w Perlejewie zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dn. 2 
listopada 2020 r. dotyczącego pracy zdalnej 

04.11.2020  Kontrola Urzędu Dozoru Technicznego na Stacji Uzdatniania Wody                 
w Moczydłach-Pszczółkach 

05.11.2020  Badanie jakości wykonania drogi Perlejewo - Czarkówka Duża 
06.11.2020  Pozyskanie kwiatów chryzantem od ARiMR i przekazanie na potrzeby 

mieszkańców parafii Perlejewo i Granne 
 Przygotowanie stanowiska Wójta i Rady Gminy w Perlejewie w przedmiocie 

wyboru wariantu projektu mostu na rzece Bug i przesłanie go Partnerom 
projektu 

09.11.2020  Wizyta robocza na budowie Klubu Seniora w Kobyli 
 Wizyta robocza na drogach przeznaczonych do remontu w ramach Funduszu 

Sołeckiego 2020 w Miodusach-Inochach oraz Twarogach-Trąbnicy 
 Złożenie przez Wójta i Przewodniczącego Rady Gminy  w Perlejewie wieńca 

na grobie Ś.P. Jana Zalewskiego - Starosty Siemiatyckiego 
10.11.2020  Załatwianie spraw bieżących, podpisywanie dokumentów, analiza i podział 

korespondencji 
 Złożenie wniosku o odstąpienie od konieczności budowy kanałów 

technologicznych na projektowanych drogach na obszarze poscaleniowym 
12.11.2020  Przygotowanie i wysłanie wezwania do firmy Rogoza w związku z umową na 

dostawę kruszywa w ramach Funduszu Sołeckiego 2020 
 Przygotowanie dokumentacji i rozliczenie wniosku na wykonanie rolniczej 

drogi dojazdowej w miejscowości Pełch 
13.11.2020  Odbiór końcowy drogi Perlejewo - Czarkówka Duża 
16.11.2020  Rozliczenie finansowe projektu pn. „Zakup wyposażenia do świetlic na 

terenie Gminy Perlejewo” 
 Uzgodnienia z projektantem oraz podjęcie decyzji w sprawie projektu 

odwodnienia wsi Koski Wypychy 
17.11.2020  Podjęcie decyzji dotyczącej projektu budżetu, w tym kluczowych inwestycji 

do realizacji w 2021 r. 
18.11.2020  Analiza gospodarki odpadami na terenie Gminy Perlejewo, wypracowanie 

wniosków i podjęcie decyzji w sprawie koniecznych do wykonania czynności 
i zadań 

20.11.2020  Wyłonienie wykonawcy na przebudowę dróg: Kobyla - Głody praz Granne - 
Wiktorowo - Kobyla 

23.11.2020  Pozyskanie dofinansowania na budowę Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego 
dla osób niepełnosprawnych w Perlejewie w kwocie 2 767 272,02 t.j. 100 % 
wartości planowanej inwestycji 

 Ogłoszenie przetargu na „Odbiór i zagospodarowanie (niesegregowanych i 
segregowanych) odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i 
domków letniskowych, położonych na terenie Gminy Perlejewo 



 

24.11.2020  Odstąpienie od umowy z firmą dostarczającą kruszywo betonowe i 
naturalne w ramach Funduszu Sołeckiego 2020 z naliczeniem kary umownej 
z tytułu nienależytego wykonania warunków umowy 

 Rozstrzygnięcie postępowania ofertowego na wyprzedzające finansowanie 
projektów inwestycyjnych realizowanych w Gminie Perlejewo 

25.11.2020  Zakończenie prac nad przygotowaniem herbu i insygniów Gminy Perlejewo 
oraz rozpoczęcie prac nad przebudową strony internetowej w tym 
obowiązkowego dostosowania do standardów WCAG 2.1. 

30.11.2020  Rozliczenie i złożenie wniosków o płatność dla kilku zrealizowanych 
inwestycji, w tym stacji PV na Stacjach Uzdatniania Wody, Stacji Uzdatniania 
Wody w Moczydłach Pszczółkach, świetlicy środowiskowej w Perlejewie, 
utylizacji azbestu ze środków WFOŚiGW 


