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

01.04.2021  Przystąpienie do zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy Perlejewo – obwieszczenie o możliwości składania 
wniosków i wysłanie zawiadomień do 26 instytucji w przedmiotowej sprawie 

 Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko pracy - pracownik socjalny 

02.04.2021  Posiedzenie Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki 
Zdrowotnej w Siemiatyczach 

 Otrzymanie dotacji z Urzędu Marszałkowskiego na rozbudowę wodociągu w 
gminie Perlejewo, długość wodociągu 2090 m, wartość umowy 386 417,72 zł 
dofinansowanie 199, 900 zł, termin realizacji do końca października 2022 r. 

 Przygotowanie i złożenie wniosku do Urzędu Marszałkowskiego                              
w Białymstoku, w ramach programu „Odnowa wsi”, na kontynuację remontu 
świetlicy wiejskiej w Koskach 

 Otrzymanie negatywnej odpowiedzi od Banku Spółdzielczego na zgłoszoną 
prośbę o wynajęcie wolnych mieszkań w Leszczce Dużej celem powiększenia 
zasobu mieszkań komunalnych Gminy Perlejewo 

 Pozyskanie dotacji na montaż efektywnego energetycznie oświetlenia 
ulicznego w Gminie Perlejewo - I etap w kwocie 291 921,59 zł, t.j. 85% 
dofinansowania, termin realizacji inwestycji do końca grudnia 2021 r. 

06.04.2021  Podpisanie umowy na budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów                             
w Pieczyskach - wartość umowy 1 199 000 zł,  termin realizacji do końca 
października 2021 r.  

07.04.2021  Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko pracy – inspektora do spraw 
komunikacji i promocji 

08.04.2021  Spotkanie robocze z Zastępcą Dyrektora Departamentu Rozwoju 
Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku w sprawie 
termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Perlejewie 

09.04.2021  Spotkanie robocze dotyczące organizacji  Punktu Szczepień Masowych                
w Starostwie Powiatowym  w Siemiatyczach 

 Przygotowanie stanowiska negocjacyjnego w sprawie wniosku                                   
o dofinansowanie realizacji projektu ,,Przyjazne przedszkole w Gminie 
Perlejewo'' i przekazanie do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku 

 Podpisanie umowy na zakup ciągnika rolniczego NEW Holland T6.125, 
wartość 431 361 zł z dofinansowaniem z Urzędu Marszałkowskiego                       
w Białymstoku ze środków na budowę i wyposażenie PSZOK w Pieczyskach      
w wysokości 85% wartości inwestycji t.j. 366 657 zł 

12.04.2021  Przekazanie sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej                 
w Grannem 

 Rozpoczęcie zapisów na szczepienia przeciwko Covid-19 w nowo otwartym, 
zorganizowanym wspólnie przez wszystkie Jednostki Samorządu 
Terytorialnego z terenu Powiatu Siemiatyckiego Punkcie Szczepień Masowych 
w Siemiatyczach              

13.04.2021  Spotkanie z p.o. Dyrektora Szkoły Podstawowej celem analizy, zaopiniowania 
i przekazania arkusza organizacyjnego SP w Perlejewie do Kuratorium Oświaty 
w Białymstoku 

14.04.2021  Ogłoszenie naboru uczestników do nowo wybudowanego i wyposażonego        
z udziałem środków  z rządowego programu „Senior+” Klubu Seniora w Kobyli 

15.04.2021  Spotkania robocze w sprawie  dróg w miejscowości Granne 



 

 

 Spotkanie robocze w sprawie odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców 
Gminy Perlejewo 

16.04.2021  Spotkanie robocze w sprawie drogi w miejscowości Głody 

19.04.2021  Otwarcie Punktu Szczepień w Hali Widowiskowo-Sportowej w Siemiatyczach 

 Podpisanie umowy w Urzędzie Marszałkowskim w Białymstoku na rozbudowę 
wodociągu, wartość umowy 386 418 zł dofinansowanie 199 900 zł, termin 
realizacji do końca października 2022 r. 

20.04.2021  Spotkanie robocze w sprawach bieżących w ze Starostą Siemiatyckim Panem 
Markiem Boblem 

21.04.2021  Spotkanie robocze w sprawie budowy i wyposażenia ścieżki edukacyjnej           
w ramach projektu: Ochrona różnorodności biologicznej na Obszarze Natura 
2000 Doliny Dolnego Bugu w Gminie Perlejewo 

22.04.2021  Podpisanie umowy na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej          
w Perlejewie, wartość umowy 2 289 608 zł, w tym dofinansowanie 85% t.j.       
1 946 167 zł, termin realizacji i rozliczenia z Urzędem Marszałkowskim                
w Białymstoku do końca października 2021 r. 

 Spotkanie robocze w sprawie Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnego                        
w Perlejewie  

 Pozyskanie dofinansowania przez Gminę Perlejewo i Powiat Siemiatycki ze 
środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację dwóch inwestycji 
drogowych: przebudowę drogi gminnej Perlejewo -Twarogi Lackie - Żale na 
odcinku 1 649 m oraz przebudowę drogi powiatowej Perlejewo-Leszczka 
Duża-granica powiatu prowadzącej do Ciechanowca na odcinku 4 571 m  

23.04.2021  Opracowanie i przesłanie ankiety do Urzędu Marszałkowskiego dotyczącej 
potrzeb inwestycyjnych gminy Perlejewo na lata 2021-2027 

26.04.2021  Ogłoszenie o wstępnych konsultacjach rynkowych: „Budowa i wyposażenie 
ścieżki edukacyjnej, w ramach projektu: Ochrona różnorodności biologicznej 
na Obszarze Natura 2000 Doliny Dolnego Bugu w Gminie Perlejewo” 

27.04.2021  Analiza, zaopiniowanie i przekazanie arkusza organizacyjnego SP w Perlejewie 
do Kuratorium Oświaty w Białymstoku 

28.04.2021  Spotkanie z wykonawcą, kierownikiem budowy oraz inspektorem nadzoru      
w sprawie przebudowy drogi gminnej nr 108991B Granne – Wiktorowo – 
Kobyla w miejscowości Nowe Granne 

 Spotkanie z wykonawcą, kierownikiem budowy oraz inspektorem nadzoru      
w sprawie Termomodernizacji Szkoły Podstawowej w Perlejewie 

29.04.2021  Zebranie oraz weryfikacja danych dotyczących instalacji fotowoltaicznych 
oraz instalacji solarnych zamontowanych u mieszkańców przez Gminę 
Perlejewo w 2018 roku w celu złożenia sprawozdania z osiągnięcia przyjętych 
wskaźników do Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku 

30.04.2021  Poinformowanie Prezesów Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy        
o możliwości złożenia i wsparciu gminy w złożeniu wniosków                                    
na dofinansowanie ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 

 Przyjęcie oświadczeń majątkowych i przekazanie do Wojewody Podlaskiego 
celem analizy                       


