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

01.06.2021  Uroczyste otwarcie i poświęcenie Klubu Senior+ w Kobyli 

 Złożenie życzeń z okazji Dnia Dziecka – uczestnictwo w festynie dla dzieci 
zorganizowanym przy Szkole Podstawowej w Perlejewie 

02.06.2021  Spotkanie robocze z projektantem w sprawie projektu/koncepcji remontu 
świetlicy wiejskiej/remizy w Leszczce Małej 

07.06.2021  Spotkanie z wykonawcą w sprawie przedłużenia terminu opracowania 
raportu oddziaływania na środowisko dla inwestycji ,,Budowa 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 ‘’ w Powiatowym Zarządzie Dróg w Siemiatyczach 

 Otrzymanie informacji o pozytywnej weryfikacji wniosku o płatność w ramach 
projektu ,,Utworzenie i bieżąca działalność Klubu Malucha w Perlejewie’’ na 
kwotę 160 000 zł 

08.06.2021  Podpisanie umowy w ramach ,,Programu odnowy wsi województwa 
podlaskiego - Kreatywna wieś'' na zakup komputera z oprogramowaniem                         
i  dostępem do szerokopasmowego Internetu oraz wymianę pokrycia 
dachowego na świetlicy wiejskiej w Koskach, wartość dofinansowania                   
15 000 zł, termin realizacji 30.09.2021 r. 

 Uzyskanie decyzji Ministra Cyfryzacji zwalniającej Gminę Perlejewo                                  
z obowiązku budowy kanału technologicznego podczas realizacji inwestycji 
,,Przebudowa drogi gminnej Granne – Wiktorowo - Kobyla’’ 

09.06.2021  Podpisanie umowy z Urzędem Marszałkowskim w Białymstoku na udzielenie 
pomocy finansowej na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego                                          
i umundurowania z przeznaczeniem dla jednostek OSP, wysokość 
dofinansowania 10 000 zł, termin realizacji 31.10.2021 r. 

10.06.2021  Udział w obchodach XXII rocznicy Wizyty Apostolskiej Świętego Jana Pawła II 
w Drohiczynie oraz  XXX rocznicy powołania Diecezji Drohiczyńskiej 

11.06.2021  Wizytacja realizowanych inwestycji gminnych – termomodernizacji Szkoły 
Podstawowej w Perlejewie i budowy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych w Pieczyskach 

 Przygotowanie i wystosowanie pism do potencjalnych sponsorów III Lotto 
Poland Bike Marathon organizowanego na terenie Gminy Perlejewo 

 Spotkanie sprawozdawczo-wyborcze OSP Pełch 

13.06.2021  Spotkanie sprawozdawczo-wyborcze OSP Czarkówka 

14.06.2021  Spotkanie ze Starostą Siemiatyckim Panem Markiem Boblem w sprawach 
bieżących, w tym realizowanych i planowanych inwestycji powiatowych na 
terenie Gminy Perlejewo 

 Spotkanie robocze w sprawie projektu spinki wodociągów – bezpośredniego 
połączenia SUW w Perlejewie i SUW w Moczydłach Pszczółkach  

15.06.2021  Rozpoczęcie prac budowlanych na drodze gminnej Perlejewo – Twarogi Lackie  

 Ogłoszenie naboru na Opiekuna w Klubie Senior+ w Perlejewie 
16.06.2021  Spotkanie z przedstawicielem Krajowego Zasobu Nieruchomości w sprawie 

możliwości współpracy i realizacji inwestycji na terenie Gminy Perlejewo 

 Ogłoszenie naboru na stanowisko Sekretarza Gminy 

17.06.2021  Udział w zebraniu przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Ciechanowcu   



 

 

18.06.2021  Opracowanie dokumentacji oraz przygotowanie i wysłanie stanowiska 
dotyczącego planowanych zmian w projekcie dotyczącym ochrony 
bioróżnorodności do Lidera, Partnera i Urzędu Marszałkowskiego 

 Spotkanie sprawozdawczo-wyborcze OSP Osnówka 

20.06.2021  Spotkanie sprawozdawczo-wyborcze OSP Leszczka Mała 

21.06.2021  Uzyskanie decyzji o objęciu III Lotto Poland Bike Marathon w Gminie 
Perlejewo Patronatem Honorowym Wojewody Podlaskiego 

22.06.2021  Otrzymanie decyzji od Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach 
zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę 
budynku Centrum Opiekuńczo Mieszkalnego w Perlejewie wraz z budową 
zbiornika na nieczystości oraz rozbiórką dwóch istniejących budynków 

 Ogłoszenie przetargu na zakup i dostawę ciągnika rolniczego, wykaszarki do 
utrzymania zieleni na drogach i placach gminnych oraz przyczepy hakowej na 
potrzeby PSZKO w Pieczyskach 

23.06.2021  Udział w zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki Wodociągi Podlaskie 

 Podpisanie umowy 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.  

24.06.2021  Uroczyste zakończenie roku szkolnego klasy ósmej w Szkole Podstawowej        
w Perlejewie 

 Udział w uroczystości odsłonięcia tablicy pamiątkowej i nadania sali 
konferencyjnej imienia Starosty Jana Zalewskiego w Starostwie Powiatowym 
w Siemiatyczach 

25.06.2021  Uroczyste zakończenie roku szkolnego w Szkole Podstawowej w Perlejewie 

 Udział w uroczystościach upamiętniających Starostę Jana Zalewskiego                 
w Ostrożanach 

 Spotkanie sprawozdawczo-wyborcze OSP Kobyla 

27.06.2021  Spotkanie sprawozdawczo-wyborcze OSP Leszczka Duża 

28.06.2021  Komisja Rady Gminy w Perlejewie 

 XXII Sesja Rady Gminy 

 Dostawa nowego ciągnika marki NEW HOLLAND T6.125 zakupionego na 
potrzeby budowanego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych                           
z dofinansowaniem 85 % ze środków Marszałka Województwa Podlaskiego, 
całkowita wartość zakupu ciągnika  431 361,00 zł 

29.06.2021  Obchody święta Piotra i Pawła w Drohiczynie 

30.06.2021  Inwentaryzacja architektoniczna budynku Ośrodka Zdrowia w Perlejewie    

 Wizyta robocza z udziałem wykonawców oraz inspektora nadzoru na placu 
budowy – termomodernizacji Szkoły Podstawowej w Perlejewie 

 Rozpoczęcie prac remontowych w świetlicy wiejskiej/remizie w Leszczce 
Małej 

 Złożenie wniosku do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska                                   
w Białymstoku na ,,Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy 
Perlejewo'' - Azbest 2021/2022, ilość azbestu 52,4 t na kwotę 15 720 zł 

 Otwarcie ofert w przetargu na na zakup i dostawę ciągnika rolniczego, 
wykaszarki do utrzymania zieleni na drogach i placach gminnych oraz 
przyczepy hakowej na potrzeby PSZOK w Pieczyskach 


