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

01.12.2021  Spotkanie robocze w sprawie projektu Nadbużańskiej Szerokopasmowej Sieci 
Dystrybucyjnej (szerokopasmowy Internet) w Drohiczynie 

03.12.2021  Otwarcie ofert w przetargu na  "Odbiór i zagospodarowanie odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości i domków letniskowych, położonych na 
terenie Gminy Perlejewo" w 2022 r., wpłynęła 1 oferta złożona przez firmę MPO 
Sp. z o.o., wartość oferty  400 196 zł t.j. 1 099,44 zł brutto / tonę odpadów 

06.12.2021  Przygotowanie kartek świątecznych przez członków Klubów Seniora w Perlejewie 
i Kobyli na potrzeby Gminy Perlejewo 

07.12.2021  Ogłoszenie o naborach na wolne stanowiska pracy w Urzędzie Gminy Perlejewo: 
Sekretarz Gminy, Kierownik USC,  Inspektor ds. Księgowości Budżetowej, 
Podinspektor ds. Przygotowania i Realizacji Inwestycji, , Referent ds. Komunikacji     
i Promocji, termin składania ofert do 23 grudnia 2021 r. 

08.12.2021  Spotkanie robocze z Kierownikiem Gospodarki Komunalnej i pracownikami 
gospodarczymi w przedmiocie zimowego utrzymania dróg i chodników 

 Przygotowanie i wysłanie do Powiatowego Zarządu Dróg stanowiska Gminy 
Perlejewo w sprawie zimowego utrzymania dróg powiatowych 

09.12.2021  Akcja posypania asfaltowych dróg gminnych mieszanką piasku i soli w celu 
likwidacji oblodzenia z wykorzystaniem zakupionego sprzętu komunalnego 

10.12.2021  Ogłoszenie przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej dróg gminnych 
w technologii bitumicznej na odcinkach: 
- Twarogi Ruskie - Twarogi Trąbnica, długość 1,63 km ,  
- Twarogi Mazury – Moczydły Stare, długość 2,01 km 
- Poniaty, długość 1,32 km 

 Ogłoszenie 5 przetargu na ,,Dostawę kontenerów do obsługi PSZOK w Perlejewie’’ 

 Spotkanie robocze w ramach projektu transgranicznego „Polska-Białoruś-Ukraina” 
w Siemiatyczach 

 Spotkanie  robocze z projektantami „Centrum Zdrowia w Perlejewie” 

13.12.2021  Wizyta Komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Siemiatyczach 

 Przygotowanie i złożenie wniosku o objęcie dopłatą ze środków Funduszu Rozwoju 
Przewozów Autobusowych w Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku - ilość 
planowanych do utworzenia linii autobusowych 4, łączna długość tras 
autobusowych 80 km, planowana wartość dofinansowania za okres od 1.IX.2022 
do 31.12.2022 r. wynosi 92 400 zł 

14.12.2021  Posiedzenie Komisji Rady Gminy w Perlejewie 

 XXVII Sesja Rady Gminy w Perlejewie 

 Przygotowanie dokumentacji, zgłoszenie robót i montaż dwóch zestawów małej 
architektury (ławka, stacja naprawy rowerów, tablica informacyjna) przy Szkole 
Podstawowej w Perlejewie i Nadbużańskim Centrum Turystycznym w Grannem 

 Ogłoszenie 3 przetargu na ,,Dostawę fabrycznie nowego samochodu osobowego 
9-cio miejscowego przystosowanego do przewozu jednej osoby na wózku 
inwalidzkim’’ 

 Rozpoczęcie odbioru przebudowanego odcinka drogi gminnej Perlejewo – Twarogi 
Lackie – Żale 

15.12.2021  Podpisanie i wysyłka kartek świątecznych 

 Akt notarialny sprzedaży działki gminnej nr 47 w Moczydłach-Pszczółkach                    
o powierzchni 2592 m2 za cenę 11 000 zł  

16.12.2021   Spotkanie z przedstawicielami firmy Podlaska Sieć Internetowa w Białymstoku 



 

 Spotkanie robocze w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Białymstoku w sprawie 
realizowanych projektów 

 Spotkania robocze w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego                
w sprawie scaleń 

17.12.2021  Spotkanie świąteczno-noworoczne w firmie Mlekovita 

 Jasełka w Szkole Podstawowej w Perlejewie 

20.12.2021  Akt notarialny sprzedaży działek nr 90 o powierzchni 2265 m2 oraz nr 91 o 
powierzchni 228 m2  za cenę 9 400 zł 

 Zakończenie odbioru drogi Perlejewo – Twarogi Lackie –Żale, wartość 
dofinansowania: 747 976,16 zł całkowita wartość inwestycji: 1 508 252,32 zł, 
długość przebudowanego odcinka drogi: 1648,60 m 

 Częściowy odbiór robót budowlanych Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego                 
w Perlejewie na łączną kwotę 685 796,45 zł 

 Podpisanie umowy z firmą MPO na „Odbiór i zagospodarowanie 
(niesegregowanych i segregowanych) odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości i domków letniskowych położonych na terenie Gminy Perlejewo” 
na 2022 rok, wartość umowy 400 196,16 zł  

21.12.2021  Spotkanie opłatkowe pracowników Urzędu Gminy oraz jednostek podległych: 
Klubu Malucha, Biblioteki Publicznej, Świetlicy Środowiskowej i Klubów Seniora 

22.12.2021  Spotkanie z wykonawcą  zadania „Modernizacja oświetlenia ulicznego” w sprawie 
realizacji projektu 

 Podpisanie aneksu wydłużającego termin realizacji umowy na montaż wagi                
w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Perlejewo                 
z uwagi na konieczność uzyskania pozwolenia na budowę 

 Unieważnienie przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej dróg 
gminnych w technologii bitumicznej na odcinkach: Twarogi Ruskie - Twarogi 
Trąbnica, Twarogi Mazury – Moczydły Stare, Poniaty, ze względu na znaczne 
przekroczenie budżetu 

27.12.2021  Pozyskanie dofinansowanie i podpisanie umowy  na dofinansowanie przewozów 
autobusowych na terenie Gminy Perlejewo ze środków Funduszu Rozwoju 
Przewozów Autobusowych - planowana wartość dofinansowania za okres od 
1.IX.2022 do 31.12.2022 r. wynosi 92 400 zł 

 Rozliczenie projektu „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z Gminy 
Perlejewo” – odebrano 242,72 t azbestu, wartość umowy 125 202 zł, wartość 
dofinansowania 99 978 zł 

28.12.2021  Rozliczenie rzeczowo - finansowe zadania „Przebudowa drogi gminnej Perlejewo 
– Twarogi Lackie – Żale”, wartość całkowita inwestycji: 1 508 252,32 zł, 
dofinansowanie: 747 976,16 zł, długość odcinka: 1648,6 m 

30.12.2021  Posiedzenie Komisji Rady Gminy w Perlejewie 

 XXVIII Sesja Rady Gminy w Perlejewie 


