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

02.08.2021  Informacja o zatwierdzeniu rozliczenia kolejnej kwoty dofinasowania do projektu                          
,,Utworzenie i bieżąca działalność Klubu Malucha w Perlejewie’’  w wysokości    
116 482,30 zł 

 Objazd i weryfikacja stanu dróg gminnych 

03.08.2021  Spotkanie robocze w sprawie reorganizacji transportu publicznego w Gminie 
Perlejewo – sieć komunikacyjna, budowa przystanków i wymiana taboru 

 Uzyskanie zgody Urzędu Marszałkowskiego na ujęcie zakupu wagi najazdowej        
w wydatkach kwalifikowalnych projektu ,,Budowy Punktu Selektywnej Zbiórki 
odpadów Komunalnych w Gminie Perlejewo’’  

04.08.2021  Spotkanie robocze w sprawie realizowanego projektu termomodernizacji Szkoły 
Podstawowej w Perlejewie 

 Zakup nieruchomości o powierzchni 1039 m2 na poszerzenie drogi Poniaty - 
Pełch Kolonia za cenę 4 000 zł  

 Ogłoszenie przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości 
stanowiących własność Gminy Perlejewo 

 Podpisanie umowy na dofinansowanie projektu ,,Przyjazne przedszkole w 
Gminie Perlejewo’’ – całkowita wartość projektu 656 983,03zł, dofinansowanie 
555 343,03zł , 101 640 zł - wkład własny rzeczowy (sale do zajęć), 
dofinansowanie na dodatkowe zajęcia (język angielski, zajęcia rytmiczno -
artystyczne, robotyka, logopeda, psycholog , zakup pomocy dydaktycznych, 
wyposażenie, szkolenia dla nauczycieli, wydłużenie godzin pracy, wyżywienie) 

05.08.2021  Uroczyste podpisanie umowy dotyczącej Strategii Terytorialnej w ramach 
Partnerstwa Południowo Wschodniego Podlasia w Urzędzie Marszałkowskim 

 Otrzymanie informacji od Starosty Siemiatyckiego o wyłączeniu działki nr 949 
położonej w obrębie Twarogi Lackie i Ruskie z postępowania po-scaleniowego ze 
względu na niezgodność planowanej budowy drogi z MPZP - oznaczenie 
powyższej działki na rysunku planu symbolem RL (tereny leśne) przy 
jednoczesnym zakazie zmniejszania powierzchni lasów w Gminie Perlejewo 

06.08.2021  Uroczystości odpustowe i zabawa odpustowa w Świetlicy Wiejskiej w Perlejewie 
organizowana przez Gminę Perlejewo i OSP Perlejewo 

07.08.2021  500 kajaków – spływ kajakowy i biesiada w Nadbużańskim Centrum 
Turystycznym w Grannem 

09.08.2021  Otrzymanie dotacji z WFOŚiGW w kwocie do 10 614,59 zł na dofinansowanie 
zadania ,,Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Perlejewo’’ 

10.08.2021  Spotkanie robocze w sprawie organizacji dowozu dzieci do Szkoły Podstawowej 
w Perlejewie w roku szkolnym 2021/2022  

12.08.2021  Złożenie wniosku w ramach rządowego programu Polski Ład, nazwa inwestycji 
,,Centrum Zdrowia w Perlejewie'' - poprawa efektywności energetycznej 
budynku gminnego przez gruntowną termomodernizację i wymianę źródła ciepła 
na niskoemisyjne, wraz z zagospodarowaniem terenu i budową drogi z ciągami 
komunikacyjnymi, szacowana kwota inwestycji 3 640 000 zł, kwota 
wnioskowanych środków 3 276 000 zł 

 Otrzymanie pozytywnej opinii z Regionalnej Izby Obrachunkowej o możliwości 
spłaty przez Gminę Perlejewo kredytu długoterminowego w wysokości 
1.700.848 z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy 

13.08.2021   Złożenie wniosku w ramach rządowego programu Polski Ład, nazwa inwestycji 
,,Park Sportowy w Perlejewie” - budowa międzypokoleniowej infrastruktury 
sportowej w celu pobudzenia aktywności fizycznej i poprawy stanu zdrowia 



mieszkańców', wraz termomodernizacją sali sportowej i zagospodarowaniem 
terenu, przewidywana wartość inwestycji 4 392 000 zł, kwota wnioskowanych 
środków 3 952 800 zł 

14.08.2021  Przygotowanie i udzielenie odpowiedzi do Starostwa Powiatowego                               
w Siemiatyczach w sprawie wyłączenia z postępowania po-scaleniowego  działki 
nr 949 położonej w obrębie Twarogi Lackie i Ruskie 

15.08.2021  Uroczyste obchody Święta Wojska Polskiego w Gminie Perlejewo: Msza Święta 
w intencji Żołnierzy poległych w obronie Ojczyzny, złożenie kwiatów i zniczy na 
mogile Żołnierzy Wyklętych na cmentarzu parafialnym w Perlejewie, Bieg 
„Tropem Wilczym” na odcinkach 5000 m i 1963 m na trasie Perlejewo – Granne, 
wręczenie medali i poczęstunek w towarzystwie Gości, w tym Starosty 
Siemiatyckiego i Przewodniczącego Rady Powiatu Siemiatyckiego oraz 
uczestników wydarzeń z terenu Gminy Perlejewo i Powiatu Siemiatyckiego 

16.08.2021  Otwarcie ofert na wymianę pokrycia dachowego na świetlicy wiejskiej                                   
w Koskach, oferta I Dom - Bud Janusz Dworakowski – 43 050,00 zł, oferta II Bomar 
2 Tomasz Gajewski – 68 757,00 zł  

17.08.2021  Odbiór częściowy prac w ramach projektu termomodernizacji Budynku Szkoły 
Podstawowej w Perlejewie  

 Otrzymanie oferty na zakup i dostawę ciągnika rolniczego New Holland TM 155, 
wartość oferty brutto 118 000 zł 

 Otrzymanie oferty na zakup i dostawę wykaszarki do utrzymania zieleni na 
drogach , model wykaszarki Kronos Predator 1700M, wartość oferty brutto 
78 000 zł 

18.08.2021  Spotkanie robocze w sprawie przebudowy drogi gminnej Perlejewo-Twarogi 
Lackie - Żale z inspektorem nadzoru i przedstawicielami firmy Maksbud 

23.08.2021  Spotkanie w Urzędzie Gminy Siemiatycze w ramach projektu "Wspólne 
inicjatywy na rzecz poprawy bezpieczeństwa obszaru transgranicznego                      
w przypadku katastrof ekologicznych i chemicznych" realizowanego przez gminy 
powiatu siemiatyckiego, w tym Gminę Perlejewo 

 Ogłoszenie przetargu budowę Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Perlejewie 
dostosowanego dla osób niepełnosprawnych ruchowo, niedowidzących                     
i niedosłyszących wraz z zagospodarowaniem centrum miejscowości Perlejewo 

 Spotkanie ze Starostą Siemiatyckim w sprawach bieżących, w tym trwającego 
naboru na dofinansowanie budowy dróg w ramach Funduszu Dróg 
Samorządowych 

24.08.2021  Udział w ćwiczeniach strażackich, doskonalących likwidacje pożaru lasów, oraz 
miejscowych zagrożeń w Adamowie (gmina Mielnik)  w ramach projektu 
"Wspólne inicjatywy na rzecz poprawy bezpieczeństwa obszaru 
transgranicznego w przypadku katastrof ekologicznych i chemicznych" 

25.08.2021  Spotkanie z Prezesami Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy                                     
w sprawach bieżących tj. organizacja dożynek, zawodów strażackich  

 Uroczystości pogrzebowe Komendanta Powiatowego Państwowej Straży 
Pożarnej w Siemiatyczach 

 Złożenie wniosku o dofinansowanie zadania ze środków Rządowego Funduszu 
Rozwoju Dróg na ,,Przebudowę drogi gminnej Nr 109036B Pieczyski – Twarogi 
Lackie’’, długość 0,237 km , koszt realizacji zadania 583 982,20 zł, termin 
realizacji listopad 2022 r. 

 Złożenie wniosku o dofinansowanie zadania ze środków Rządowego Funduszu 
Rozwoju Dróg na ,,Przebudowę drogi gminnej Granne NCT’’, długość 0,158 km , 
koszt realizacji zadania 509 600,00 zł, termin realizacji listopad 2022 r. 



 

 Złożenie wniosku o dofinansowanie zadania ze środków Rządowego Funduszu 
Rozwoju Dróg na ,,Przebudowę drogi gminnej Nr 109038B droga powiatowa 
Leśniki’’, długość 0,760 km , koszt realizacji zadania 797 676,85 zł, termin 
realizacji listopad 2022 r. 

26.08.2021  Złożenie wniosku przez Starostwo Powiatowe na remont nawierzchni drogi w 
miejscowości Granne, długość odcinka 0,630 km, wartość inwestycji 434 600,00 
zł 

30.08.2021  Spotkanie z Posłem Adamem Andruszkiewiczem w sprawie Polskiego Ładu 

 Podpisanie Aneksu Nr 1 do Umowy Nr ZP.PZD.032.1.35.2020 z dnia 19 sierpnia 
2020 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Siemiatyckiemu 
przez Gminę Perlejewo na realizację zadania pn. „Opracowanie dokumentacji 
projektowej do zadania Budowa przeprawy mostowej przez rz. Bug wraz z 
drogami dojazdowymi łączącymi drogę gminną nr 390303W w m. Krzemień Wieś, 
Gmina Jabłonna Lacka, Powiat Sokołowski, Województwo Mazowieckie z drogą 
powiatową nr 1728B w m. Granne, Gmina Perlejewo, Powiat Siemiatycki, 
Województwo Podlaskie” - Etap I i II -  przekazanie dotacji celowej w wysokości  
57 044,90 zł 

31.08.2021  Ogłoszenie o zamówieniu ,,Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego                            
w kwocie 1 700 848 zł z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu 
budżetu’’ 

 Ogłoszenie listy grantobiorców zakwalifikowanych do udziału w projekcie pn.: 
"Odnawialne źródła energii dla mieszkańców gminy Perlejewo" – ilość wniosków 
na instalacje fotowoltaiczne – 28 wniosków na łączną  moc instalacji 117,37 (kW),  
ilość wniosków na instalacje solarne – 15 wniosków 


