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

01.07.2021  Podpisanie umowy na wykonanie projektu rozbudowy drogi gminnej 
Perlejewo - Twarogi Lackie -Żale wraz z decyzją ZRID  

 Uruchomienie Klubu Senior+ w Perlejewie po przerwie związanej                                
z pandemią Covid-19 

 Wypowiedzenie umowy przez Podlaską Komunikację Samochodową Nova 
S.A. na dowóz dzieci do szkół i zwrot dzierżawionego autobusu szkolnego 
marki Autosan 

 Ogłoszenie wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży  
04.07.2021  Lotto Poland Bike Marathon – III edycja wyścigu kolarskiego na terenie 

Gminy Perlejewo 
 Spotkanie sprawozdawczo-wyborcze OSP Perlejewo 

05.07.2021  Ogłoszenie naboru wniosków na granty 65% do zakupu instalacji 
fotowoltaicznych i/lub solarnych w projekcie pn.: „Odnawialne źródła 
energii dla mieszkańców gminy Perlejewo” finansowanym ze środków 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 
2014  -2020 

 Podpisanie umowy na udzielenie dotacji celowej z budżetu Województwa 
Podlaskiego na modernizacje drogi dojazdowej do gruntów rolnych o 
długości 1380 m w obrębie Pełch, wartość dotacji 170 000 zł i do 50% 
wartości inwestycji 

07.07.2021  Pozyskanie dofinansowania na realizację projektu ,,Przyjazne przedszkole w 
Gminie Perlejewo’’ wydłużenie godzin, zajęcia dodatkowe, wynagrodzenia 
personelu i wyposażenie na kwotę 555 343  zł, całkowita wartość projektu 
656 983 zł 

09.07.2021  Przygotowanie wstępnych założeń i opisu szlaku turystycznego z Korczewa 
(przez Drohiczyn) do Perlejewa na potrzeby przygotowywanego przez 
Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach wniosku o dofinansowanie 
inwestycji ze środków Rządowego Programu Polski Ład 

 Ogłoszenie przetargu na ,,Modernizację rolniczej drogi dojazdowej w 
Pełchu’’ o nawierzchni z kruszywa łamanego i długości łącznej 1380 m 

11.07.2021  Spotkanie sprawozdawczo-wyborcze OSP Granne 
12.07.2021   Zdjęcie nawierzchni asfaltowej na przebudowywanej drodze gminnej  

Perlejewo - Twarogi Lackie – Żale 
 Podpisanie aneksu do umowy o dofinansowanie Projektu ,,Świetlica 

środowiskowa w Perlejewie'' w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 

13.07.2021  Podpisanie aneksu do umowy na dofinansowanie w ramach wieloletniego 
rządowego programu ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023, 
wartość dotacji celowej 73 400 zł 

 Podpisanie umowy o dofinansowanie zadania realizowanego w ramach 
programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 edycja 2021 Moduł II 
- Zapewnienie funkcjonowania Klubu Senior+ w Kobyli, wartość dotacji 
12 460 zł 

 Podpisanie umowy o dofinansowanie zadania realizowanego w ramach 
programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 edycja 2021 Moduł II 
- Zapewnienie funkcjonowania Klubu Senior+ w Perlejewie, wartość dotacji 
10 680 zł 



14.07.2021  Spotkanie przedstawicieli Starostwa Siemiatyckiego – Wicestarosty, 
Geodety Powiatowego i Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg                                
z mieszkańcami Gminy Perlejewo w sprawie przebudowy drogi powiatowej 
Perlejewo - Leszczka Duża – Poniaty – do granicy Powiatu Siemiatyckiego        
i Powiatu Wysokomazowieckiego w świetlicy wiejskiej w Leszczce Dużej 

 Podpisanie porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska                     
i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na realizację przez Gminę Perlejewo 
zadań w ramach programu ,,Czyste Powietrze’’ 

16.07.2021  Spotkanie robocze w Urzędzie Marszałkowskim w sprawach bieżących,           
w tym dotyczących realizacji projektów dofinansowanych ze środków 
unijnych: termomodernizacji Szkoły Podstawowej, budowy Punktu 
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych i ochrony różnorodności 
biologicznej (ścieżka Perlejewo – Granne) 

17.07.2021  Spotkanie sprawozdawczo-wyborcze OSP Twarogi Lackie 
20.07.2021  Podpisanie porozumienia o przekazaniu środków finansowych w wysokości 

5 000 zł na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Siemiatyczach                            
z przeznaczeniem na zakup pojazdu służbowego 

 Spotkanie w sprawie negocjacji wynagrodzenia oraz warunków wykonania 
dodatkowych opracowań z zakresu inwentaryzacji i waloryzacji 
przyrodniczej dot. ,,Budowy 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  

21.07.2021  Przygotowanie i wysłanie dokumentów niezbędnych do przygotowania                
i zawarcie umowy o dofinansowanie projektu ,,Przyjazne przedszkole                
w Gminie Perlejewo’’ 

22.07.2021  Spotkanie z Panem Premierem Mateuszem Morawieckim,                              
przedstawicielami podlaskich samorządów i mieszkańcami Podlasia                              
w Kolnie i udział w prezentacji Rządowego Programu Polski Ład 

 Piknik Rodzinny w Tykocinie 
23.07.2021  Wyrażenie zgody na dysponowanie  nieruchomościami na cele budowlane 

na rzecz Powiatu Siemiatyckiego  w związku z realizacją zadania pn.: 
„Budowa i przebudowa dróg dojazdowych do pól w ramach operacji pn. 
„Scalenia gruntów na obszarze Gminy Perlejewo” w zakresie obiektów 
scaleniowych „Twarogi i inne” oraz „Miodusy i inne”   

 Ogłoszenie o naborze na stanowisko Kierownika Referatu Organizacyjnego 
 Podpisanie umowy z Wojewodą Podlaskim na dofinansowanie zadania 

,,Przebudowa drogi gminnej Perlejewo – Twarogi Lackie - Żale 
‘’realizowanego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, wartość 
dofinansowania 749 356 zł , całkowita wartość inwestycji 1 511 013 zł 

 Promocja ogłoszonego naboru na granty OZE - przygotowanie i wysłanie 
ulotek informacyjnych do wszystkich mieszkańców Gminy Perlejewo 

25.07.2021  XIII Regionalna Wystawa Koni w Drohiczynie 
 Poświęcenie nowo zakupionych pojazdów gminnych – równiarki oraz 

ciągnika z wyposażeniem – z okazji Św. Krzysztofa oraz złożenie życzeń 
imieninowych księdzu Proboszczowi Krzysztofowi Janowicowi 

26.07.2021  Posiedzenie Rady Społecznej w SP ZOZ w Siemiatyczach 
 Spotkanie robocze z architektem w sprawie projektu Centrum Opiekuńczo- 

Mieszkalnego w Perlejewie 



 

 Spotkanie partnerskie  w Urzędzie Gminy Siemiatycze w sprawie 
zakończenia projektu Interreg Polska-Białoruś-Ukraina, w tym planowanych 
szkoleń  chemicznych i na wodzie dla druhów OSP  

 Otwarcie przetargu  na ,,Modernizację rolniczej drogi dojazdowej w 
Pełchu’’ - wpłynęły dwie oferty: „ANNA” Marek Tarasiuk – 553 377 zł, 
"ŻWIRBUD" Tadeusz Podoliński -  360 528 zł  kwota na sfinansowanie 
zamówienia – 394 182 zł brutto, w tym 170 000 zł dofinansowania ze 
środków Urzędu Marszałkowskiego  

27.07.2021  Spotkanie robocze w sprawie realizowanego projektu termomodernizacji 
Szkoły Podstawowej 

28.07.2021  Posiedzenie połączonych Komisji Rady Gminy w Perlejewie 
 XXXIII Sesja Rady Gminy – z udziałem Starosty Siemiatyckiego Marka Bobla    

i Przewodniczącego Rady Powiatu Henryka Boguszewskiego, prezentacja                   
i debata nad Raportem o stanie Gminy Perlejewo oraz jednogłośne 
udzielenie Wójtowi votum zaufania i absolutorium za 2020 rok 

 Wizyta robocza Wicewojewody Podlaskiego dr Tomasza Madrasa w 
Urzędzie Gminy, omówienie spraw bieżących, w tym realizowanych na 
terenie Gminy Perlejewo i planowanych do realizacji inwestycji 
dofinansowanych ze środków rządowych 

29.07.2021  Otrzymanie informacji o zatwierdzeniu do wypłaty zaliczki na 
dofinansowanie projektu ,,Termomodernizacja budynku Szkoły 
Podstawowej w Perlejewie’’ na kwotę  1 386 643 zł 

30.07.2021  Podpisanie umowy na dostawę kruszywa z profilowaniem z PTU ,,ANNA'' 
Marek Tarasiuk: kruszywo c50/30 - 1 039,50 ton, wartość 62 650 zł, 60,27 
zł/t; kruszywo naturalne (żwir) – 1 021,32 m3, wartość 60 044 zł, 58,79 zł/m3 

termin realizacji umowy do 15.10.2021 roku 


