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

03.05.2021  Złożenie kwiatów przed pomnikiem Tadeusza Kościuszki w Siemiatyczach oraz 
wyrażenie poparcia przez samorządowców dla Krajowego Planu Odbudowy 

 Uczestnictwo w uroczystej Mszy Świętej w Perlejewie i złożenie życzeń 
druhom strażakom Ochotniczych Straży Pożarnych 

04.05.2021  Spotkania z Prezesami i przedstawicielami Ochotniczych Straży Pożarnych        
w Urzędzie Gminy Perlejewo – złożenie życzeń i wręczenie dyplomów z okazji 
Dnia Strażaka, omówienie potrzeb dotyczących wyposażenia oraz pomoc         
w wypełnieniu wniosków o dofinansowanie w wysokości 5000 zł na jednostkę 

05.05.2021  Dystrybucja maseczek ochronnych dla mieszkańców Gminy Perlejewo 

 Spotkanie robocze dotyczące przebudowy drogi gminnej Granne – Wiktorowo 
– Kobyla w związku z roszczeniami zgłoszonymi przez Wykonawcę, 
przygotowanie i wysłanie stanowiska gminy o braku jakichkolwiek podstaw 
do wysuwania dodatkowych roszczeń wraz z wezwaniem do 
natychmiastowego wznowienia prac budowlanych zgodnie z zawartą umową 

06.05.2021  XXI sesja Rady Gminy w Perlejewie 

 Przygotowanie i wysłanie propozycji inwestycji  do Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Podlaskiego w ramach projektu partnerskiego „Żywioły 
Podlaskie” planowanego do realizacji przez gminy powiatów siemiatyckiego, 
bielskiego i hajnowskiego  

 Pozyskanie dotacji dla jednostek OSP w Twarogach Lackich, Leszczce Dużej, 
Czarkówce i Grannem w ramach ,,Przygotowania jednostek ochotniczych 
straży pożarnych do działań ratowniczo-gaśniczych’’ na doposażenie                                
w kwocie łącznej 16 240 zł (80%), 4 060 zł (20%) to wkład z budżetu gminy  

07.05.2021  Podpisanie umowy z firmą Maksbud na przebudowę drogi gminnej 109041B 
Perlejewo-Twarogi Lackie –Żale na odcinku 1649 m, wartość inwestycji 
1 509 653 zł, w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 
50%, wkład budżetu gminy 50%, zakończenie inwestycji do 30.11.2021 

 Podpisanie umowy na obsługę informatyczną Urzędu Gminy i jednostek 
podległych 

 Spotkanie przedstawicieli gmin - partnerów projektu Nadbużańskiej 
Szerokopasmowej Sieci Dystrybucyjnej - informacja o zakończeniu okresu 
związania celem oraz o zmianach prawnych w praktyce uniemożliwiających 
świadczenie przez gminy darmowego dostępu Internetu - wszystkie 
urządzenia muszą być zdezaktywowane najpóźniej do 31.12.2021 r. 

10.05.2021  Podpisanie umowy na realizację zadania w ramach resortowego Programu 
Ministra Rodziny i Polityki Społecznej ,,Asystent osobisty osoby 
niepełnosprawnej” 

 Pozyskanie dotacji dla jednostek OSP w Perlejewie, Leszczce Dużej, 
Czarkówce i Twarogach Lackich w ramach ,,Przygotowania jednostek 
ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo-gaśniczych’’ na 
doposażenie w kwocie łącznej 13 900 zł (80%), 3 475 zł (20%) to wkład                   
z budżetu gminy 

 Spotkanie robocze Tygla Doliny Bugu w sprawach bieżących w Drohiczynie 

11.05.2021  Podpisanie umowy w Urzędzie Marszałkowskim w Białymstoku na ,,Montaż 
efektywnego energetycznie oświetlenia ulicznego w Gminie Perlejewo'' – 267 
sztuk lamp energooszczędnych - wartość projektu 356001,94 dofinansowanie 
291 921,59 (82%) termin zakończenia inwestycji do 31.12.2021 r. 



 

 

12.05.2021  Podpisanie umowy o pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn. 
,,Przebudowa drogi gminnej Perlejewo - Twarogi Lackie - Żale'' z Panem 
Zbigniewem Radziszewskim Projektowanie i Nadzór Budowy Dróg i Mostów 

 Ogłoszenie naboru na stanowisko Opiekuna w nowo utworzonym Klubie 
Senior+ w Kobyli  

13.05.2021  Spotkanie robocze w sprawie projektu ochrony różnorodności biologicznej na 
terenie Gminy Perlejewo – ścieżki edukacyjnej Perlejewo - Granne 

 Wydanie pozytywnej opinii dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na 
,,Budowie przeprawy mostowej przez rzekę Bug wraz z drogami łączącymi 
drogę gminną nr 390303W w miejscowości Krzemień Wieś, Gmina Jabłonna 
Lacka, Powiat Sokołowski, Województwo Mazowieckie z drogą powiatową nr 
1728B w miejscowości Granne, Gmina Perlejewo, Powiat Siemiatycki, 
Województwo Podlaskie  

14.05.2021  Posiedzenie Rady Społecznej przy Szpitalu Powiatowym w Siemiatyczach 

 Udział w uroczystym otwarciu Centrum Wystawowego Pronar                                   
w Siemiatyczach 

 Podpisanie porozumienia o współpracy w ramach projektu ,,Wdrażanie 
elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego cz. II 
administracja samorządowa’’ 

17.05.2021  Spotkanie robocze w Urzędzie Gminy Perlejewo z Wicestarostą Siemiatyckim 
oraz Dyrektorem Powiatowego Zarządu Dróg w sprawie planowanej 
przebudowy drogi powiatowej Perlejewo – Ciechanowiec dotyczące procesu 
uregulowania własności nieruchomości stanowiących przedmiotową drogę 

19.05.2021  Przygotowanie i wysłanie pisma do Starosty Siemiatyckiego w sprawie 
projektowanych dróg na obszarze poscaleniowym 

20.05.2021  Spotkanie robocze w sprawie realizowanej budowy Punktu Selektywnej 
Zbiórki Odpadów Komunalnych w Pieczyskach 

24.05.2021  Przygotowanie i wysłanie odpowiedzi na pismo Komendy Powiatowej Policji 
w Siemiatyczach  w sprawie zgłoszeń dotyczących braku przejezdności na 
drodze wewnętrznej Poniaty – Pełch Kolonia 

25.05.2021  Pozyskanie dofinansowania na ,,Usuwanie wyrobów zawierających azbest          
z Gminy Perlejewo'', wartość projektu 117 621,72 zł, wartość dofinansowania 
99 978,46 zł (85%) – planowany odbiór 100% zgłoszonego przez mieszkańców 
eternitu, t.j. 242,02 Mg (ton) z 76 posesji, termin zakończenia 31.12.2021 r. 

26.05.2021  Spotkanie robocze w sprawie realizowanej budowy Punktu Selektywnej 
Zbiórki Odpadów Komunalnych w Pieczyskach 

27.05.2021  Otrzymanie dotacji celowej w wysokości do 170 000 zł i do 50% wartości 
inwestycji na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych                            
w miejscowości Pełch Kolonia o długości 1380,00 m, ze  środków Urzędu 
Marszałkowskiego w Białymstoku – zmodernizowana droga o nawierzchni 
mineralnej z kruszywa łamanego zostanie oddana do użytku w terminie do 
końca bieżącego roku 

28.05.2021  Podpisanie aneksu do umowy na dofinansowanie projektu pn. ,,Instalacje 
fotowoltaiczne na Stacjach Uzdatniania Wody w gminie Perlejewo’’ 

31.05.2021  Spotkanie robocze z Wiceprezesem Związku Żołnierzy Narodowych Sił 
Zbrojnych Okręgu Łomża w sprawie współorganizacji rajdu historycznego         
w dniach 11-13 czerwca na terenie Gminy Perlejewo, w tym żywej lekcji 
historii w Nadbużańskim Centrum Turystycznym w Grannem 


