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Wybrane wydarzenia z działalności Wójta Gminy Perlejewo w czerwcu 2020 r. 

 

01.06.2020  Zakończenie konsultacji projektu drogi Granne - Nowe Granne 

02.06.2020  Otwarcie ofert przetargowych na „Przebudowa oraz zmiana sposobu 
użytkowania poddasza nieużytkowego na  świetlicę środowiskową w budynku 
byłego Gimnazjum Gminnego w Perlejewie” 

03.06.2020  Finalizacja projektu Klubu Seniora w Kobyli 

 Spotkanie robocze z pracownikami Wojewódzkiego Biura Geodezji w sprawie 
nowych scaleń 

04.06.2020  Podpisanie umowy na montaż instalacji fotowoltaicznych o mocy 80 kW na  
SUW-ach w Moczydłach i Perlejewie 

 Wystosowanie wniosków do Zarządu Powiatu Siemiatyckiego w sprawie 
kontynuowania projektu przebudowy drogi Perlejewo-Ciechanowiec oraz w 
sprawie utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Perlejewo 

05.06.2020  Wykonanie naprawy ubytków w drodze Perlejewo - Twarogi-Lackie - Żale 

 Spotkanie robocze z projektantem w sprawie dróg Kobyla-Głody, Leszczka Mała-
Kobyla, Perlejewo-Pieczyski (-Twarogi-Lackie) 

 Konsultacje społeczne projektu Klubu Seniora w Kobyli 

08.06.2020  Spotkanie organizacyjne w sprawie ewentualnej organizacji Lotto Poland Bike 
Marathon na terenie Gminy Perlejewo 

 Podpisanie umowy na dofinansowanie budowy Punktu Selektywnej Zbiórki 
Odpadów Komunalnych w Gminie Perlejewo 

09.06.2020  Podpisanie umowy na wydatkowanie środków z Funduszu Sołeckiego na 
naprawę dróg gminnych (żwir i/lub kruszywo) 

10.06.2020  Wykonanie ekspertyzy stanu pomnika przyrody, lipy drobnolistnej na posesji 
pod adresem Perlejewo 32 

 Wizje lokalne we wsiach Głody (podejrzenie naruszenia własności drogi 
gminnej) i Stare Moczydły (podtopienia pól) 

15.06.2020  Spotkanie robocze Panem Dyrektorem firmy Wodociągi Podlaskie Sp. z o.o. w 
sprawach bieżących, w tym w sprawie współpracy oraz rozpoczętej przebudowy 
SUW w Moczydłach 

16.06.2020  Spotkanie z wykonawcą i inspektorem nadzoru w sprawie budowanej drogi 
Osnówka-Miodusy-Dworaki 

17.06.2020  Spotkanie ze Starostą, geodetą powiatowym, Radnymi oraz uczestnikami 
postępowania scaleniowego w sprawie urządzenia poscaleniowego gminnych 
dróg asfaltowych 

18.06.2020  Spotkanie robocze z Panią Dyrektor Państwowego Gospodarstwa Wodnego 
Wody Polskie w Lublinie wraz ze współpracownikami 

19.06.2020  Spotkanie robocze z projektantem w sprawie wykonania projektu rozbudowy 
wodociągu na terenie Gminy Perlejewo 

21.06.2020  Spotkanie z mieszkańcami oraz samorządowcami w Siemiatyczach w sprawie 
wyrażenia poparcia dla kandydatury Prezydenta Andrzeja Dudy w 
nadchodzących wyborach na Prezydenta RP 

22.06.2020  Podpisanie umowy na organizację inauguracji cyklu Lotto Poland Bike Marathon 
na terenie Gminy Perlejewo w dniu 5 lipca 2020 r. 

23.06.2020  Przygotowanie wniosku o Patronat Honorowy Marszałka Województwa 
Podlaskiego, Patronatów Medialnych TVP3, Polskiego Radia Białystok, Gazety 
Współczesnej oraz podjęcie działań w celu pozyskania wsparcia od sponsorów 
dla Lotto Poland Bike Marathon w Perlejewie 

24.06.2020  Spotkanie robocze z mieszkańcami, wykonawcą oraz inspektorem nadzoru na 
budowanej drodze Perlejewo-Czarkówka Duża 

 Posiedzenie połączonych Komisji Rady Gminy Perlejewo w sprawach ogólnych 

25.06.2020  Podpisanie umowy wykonawcą firmą Dom-Bud na budowę „Świetlicy 
środowiskowej w Perlejewie”  



 

 

 

 Podpisanie umowy z Wojewodą Podlaskim na dofinansowanie funkcjonowania 
placówki Senior+ - Klubu Seniora w Perlejewie 

26.06.2020  Uzyskanie Patronatu Honorowego Marszałka Województwa Podlaskiego, 
Patronatów Medialnych TVP3, Polskiego Radia Białystok, Gazety Współczesnej 
oraz otrzymanie pierwszych wpłat na Lotto Poland Bike Marathon w Perlejewie 

 Spotkanie robocze w sprawach dróg w Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku 

28.06.2020  Przeprowadzenie wyborów na Prezydenta RP na terenie Gminy Perlejewo 
29.06.2020  Przygotowanie i uzgodnienie stanowiska Wójta oraz Rady Gminy Perlejewo w 

sprawie urządzenia poscaleniowego gminnych dróg żwirowych 

30.06.2020  Kontrola bieżąca i rozpoczęcie napraw dróg gminnych zniszczonych w wyniku 
ulewnego deszczu 

 Zakończenie przebudowy placu manewrowego wraz z parkingiem i pochylnią 
dla niepełnosprawnych oraz odbiór częściowy budynku po byłym Gimnazjum 
(parter z przeznaczeniem na Klub Seniora, bibliotekę szkolną i publiczną) 

 XII Sesja Rady Gminy w Perlejewie 


