
 

 

 

Data Wybrane wydarzenia z działalności Wójta Gminy Perlejewo w styczniu 2021 r. 

04.01.2021  Oczyszczenie części koryta rzeki Pełchówki  przez PGW Wody Polskie                   
na odcinku od mostu w Perlejewie do mostu w Pieczyskach  

05.01.2021  Rozpoczęcie prac związanych ze zmianą Miejscowego Planu 
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Perlejewo 

07.01.2021  Otwarcie przetargu na dostawę i montaż 3 instalacji fotowoltaicznych                
na budynkach Szkoły Podstawowej w Perlejewie: 12 kWp i  14,1 kWp              
oraz Urzędu Gminy: 10,2 kWp 

 Spotkanie robocze w sprawie zmian w Prawie Zamówień Publicznych              
oraz planowanych do ogłoszenia przetargów  w 2021 r. 

08.01.2021  Spotkanie robocze w sprawie  projektu ochrony różnorodności biologicznej     
- ścieżki edukacyjnej Perlejewo-Granne  

11.01.2021  Spotkanie robocze w sprawie projektu termomodernizacji budynku Szkoły 
Podstawowej w Perlejewie 

12.01.2021  Złożenie wniosku do Komisji Heraldycznej przy Ministerstwie Spraw 
Wewnętrznych i Administracji o zaopiniowanie projektu herbu i insygniów 
Gminy Perlejewo 

 Dopełnienie formalności związanych z utworzeniem Przedszkola „Muzyczna 
Kraina”, Klubu Malucha i Świetlicy Środowiskowej w Perlejewie 

13.01.2021  Rozpoczęcie „Akcji zima" - odśnieżanie i piaskowanie dróg gminnych 

14.01.2021  Zakończenie procesu rekrutacji pracowników do Klubu Malucha w Perlejewie 

15.01.2021  Posiedzenie połączonych Komisji Rady Gminy w Perlejewie 

 XVIII Sesja Rady Gminy w Perlejewie 

 Rozpoczęcie konsultacji społecznych projektów dróg po-scaleniowych 

18.01.2021  Otwarcie Przedszkola „Muzyczna Kraina” w Perlejewie 

19.01.2021  Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przebudowy drogi 
powiatowej nr 2094B od skrzyżowania z drogą powiatową nr 2099B do Banku 
Spółdzielczego w Leszczce Dużej 

21.01.2021  Ustalenia z przedstawicielami Powiatu Siemiatyckiego w sprawie wspólnie 
realizowanych inwestycji: dróg po-scaleniowych, mostu na rzece Bug, drogi 
Perlejewo – granica powiatu (-Ciechanowiec) 

25.01.2021  Podpisanie umowy na obsługę prawną Gminy Perlejewo 

27.01.2021  Spotkanie robocze w sprawie projektu Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego     
w Perlejewie 

28.01.2021  Załatwianie spraw bieżących związanych z realizowanymi inwestycjami 

 Pozyskanie dofinansowania w kwocie 963705 zł na montaż instalacji 
fotowoltaicznych dla mieszkańców Gminy Perlejewo z dofinansowaniem 65% 

29.01.2021  XIX Sesja Rady Gminy w Perlejewie 

 Przygotowanie i złożenie propozycji projektów budowy infrastruktury 
turystyczno-sportowej w miejscowości Granne w ramach programu Polska 
Wschodnia 


