
Data Wybrane wydarzenia z działalności Wójta Gminy Perlejewo w styczniu 2022 r. 

03.01.2022  Przygotowanie i wysłanie do partnerów projektu ,,Promowanie ochrony różnorodności 
biologicznej i przyrodniczej południowego Podlasia’’  stanowiska Gminy Perlejewo oraz 
wniosku o wydłużenie terminu realizacji przedmiotowego projektu przez Gminę Perlejewo 
z 31 grudnia 2022 roku na 13 maja 2023 roku 

04.01.2022  Przeprowadzenie rozmów kwalifikacyjnych na wolne stanowiska pracy  

 Zatwierdzenie rozliczenia projektu i wypłaty 747 976,16 zł dofinansowania w ramach 
Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w ramach projektu „Przebudowa drogi gminnej 
Perlejewo - Twarogi Lackie - Żale” 

05.01.2022  Ponowne ogłoszenie przetargu na zadanie ,,Dostawa kontenerów do obsługi PSZOK                          
w Perlejewie”  

10.01.2022  Podpisanie umowy na asystę informatyczną z firmą BITOP 

11.01.2022  Złożenie wniosku na utworzenie „Dziennego Domu Senior + w Grannem” w ramach 
programu wieloletniego ,,Senior+’’ na lata 2021-2025 Edycja 2022 Moduł  I  

 Złożenie wniosku na ,,Zapewnienie funkcjonowania placówki Senior+   w Perlejewie’’                         
w ramach programu wieloletniego ,,Senior+’’ na lata 2021-2025 Edycja 2022 Moduł II 

 Złożenie wniosku na ,,Zapewnienie funkcjonowania placówki Senior+                                                             
w Kobyli’’  w ramach programu wieloletniego ,,Senior+’’ na lata 2021-2025 Edycja 2022 
Moduł II 

 Otwarcie ofert w przetargu na ,,Dostawę dwóch fabrycznie nowych autobusów’’  wpłynęły 
2 oferty: oferta 1 Busimport Pl Sp. z o.o.  cena brutto 1 399 346,40 zł oferta II Biedulewicz 
Jerzy Jan Przedsiębiorstwo Usługowe Bus Service cena oferty 1 426 800,00 zł  

 Pozyskanie środków z Funduszu Solidarnościowego  w ramach programu ,,Asystent 
osobisty osoby niepełnosprawnej’’ Edycja 2022 w wysokości 36 844,03 zł 

 Przygotowanie i wysłanie pism i wniosków do Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego, 
Podlaskiego Konserwatora Zabytków, Zarządu Województwa Podlaskiego, Zarządu 
Powiatu Siemiatyckiego w sprawie wydania opinii dotyczącej planowanej inwestycji 
drogowej pod nazwą ,,Rozbudowa drogi gminnej Nr 109041 B Perlejewo – Twarogi Lackie 
– Żale’’ 

12.01.2022  Ponowne ogłoszenie o sprzedaży używanych zbiorników na wodę pochodzących                                      
z hydroforni w Moczydłach Pszczółkach 

13.01.2022  Spotkanie robocze w sprawie organizacji transportu publicznego na terenie Gminy 
Perlejewo 

 Otwarcie ofert w przetargu  na zadanie ,,Dostawa kontenerów do obsługi PSZOK w 
Perlejewie”  wpłynęły 3 oferty: oferta I RCM Sp. z o.o. cena brutto oferty 215 146,68 zł, 
oferta II TENIR SERWIS Sp. z o.o. cena brutto oferty 159 300,99 zł, oferta III Spółdzielnia 
Pracy ,,Unia" we Włodawie cena brutto oferty 166 050 zł 

14.01.2022  Spotkanie robocze w sprawie realizowanego projektu Centrum Zdrowia w Perlejewie 

17.01.2022  Zatwierdzenie rozliczenia i wypłaty dofinansowania w wysokości 31 859,61 zł w ramach 
projektu ,,Utworzenie i bieżąca działalność Klubu Malucha w Perlejewie’’ 

 Otrzymanie pisma z Komendy Powiatowej Państwowej  Straży Pożarnej   w Siemiatyczach 
w przedmiocie udzielenia wsparcia finansowego przeznaczonego na zakup ciężkiego 
pojazdu pożarniczego lub sprzętu specjalistycznego dla KP PSP  w wysokości 145 000,00 zł 
w zamian za przekazanie ciężkiego samochodu bojowego Scania na potrzeby OSP z terenu 
Gminy Perlejewo 

19.01.2022  Uczestnictwo w spotkaniu i inscenizacji "Integracja przez teatr" w Zespole Szkół 
Specjalnych w Siemiatyczach 

 Spotkanie robocze z projektantem w sprawach realizowanych projektów świetlicy wiejskiej 
w Koskach, budowy PSZOK oraz przebudowy byłej Szkoły Podstawowej  w Borzymach 



 

 Unieważnienie postępowania przetargowego na ,,Dostawę dwóch fabrycznie nowych 
autobusów’’ ze względu na przekroczenie budżetu 

20.01.2022  Spotkanie robocze w sprawie udostępnienia Nadbużańskiej Szerokopasmowej Sieci 
Dystrybucyjnej potencjalnym usługodawcom w celu świadczenia mieszkańcom Gminy 
Perlejewo usługi dostępu do szerokopasmowego Internetu i telewizji cyfrowej na zasadach 
komercyjnych 

 Dokonanie analizy posiadanego sprzętu  w ramach realizacji projektu „Podniesienie 
kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego" 

21.01.2022  Spotkanie w starostwie Powiatowym w Siemiatyczach w sprawie wznowionego na 
obszarze wsi Twarogi Wypychy, obiekt ,,Twarogi i inne'', postępowania scaleniowego 

 Ponowne ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie grantu na zakup instalacji 
fotowoltaicznej lub solarnej w projekcie „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców 
gminy Perlejewo”, termin składania wniosków do 28.02.2022 r. 

24.01.2022  Wprowadzenie pracy zdalnej w Urzędzie Gminy oraz jednostkach podległych OPS                          
i Bibliotece Publicznej w związku z odgórnym wprowadzeniem zaostrzeń                                                   
w funkcjonowaniu administracji rządowej i samorządowej 

 Przygotowanie i złożenie wniosku o pozwolenie na budowę w ramach projektu „Centrum 
Zdrowia w Perlejewie” 

 Przygotowanie i złożenia zgłoszenia robót budowlanych  polegających na remoncie 
świetlicy w Koskach w Starostwie Powiatowym w Siemiatyczach 

25.01.2022  Analiza wynagrodzeń pracowników Urzędu Gminy i jednostek podległych i podjęcie decyzji 
o podwyżce wynagrodzeń wynoszącej średnio 8,5 % 

 Ogłoszenie przetargu na zadanie: "Zakup i dostawa kruszywa do bieżącego utrzymania 
dróg w ramach realizacji zadań Funduszu Sołeckiego w 2022 r. wraz z rozładunkiem                                
i  profilowaniem" 

27.01.2022  Przygotowanie i złożenie wniosku do KAS o wydanie interpretacji indywidualnej                                    
w ramach projektu "Odnawialne źródła energii dla mieszkańców gminy Perlejewo" 

28.01.2022  Pozyskanie grantu w ramach projektu ,,Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi’’ umożliwiającego sfinansowanie zatrudnienia pomocy nauczyciela dla 
dzieci ze specjalnymi potrzebami w wymiarze 1,5 etatu  

 Opracowanie  i złożenie wniosku o dofinansowanie w kwocie 69 761, 00 zł na remont 
świetlicy w Koskach w ramach poddziałania ,,Wsparcie na wdrażanie operacji                                           
w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność’’ do LGD Tygiel 
Doliny Bugu 

 Ogłoszenie o przetargu pisemnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości 
stanowiących własność Gminy Perlejewo 

 Ponowne ogłoszenie przetargu na: „Dostawę dwóch fabrycznie nowych autobusów” 

 Złożenie do Wojewody Podlaskiego sprawozdań za 2021: 
-  z realizacji programu ,,Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” 
- z rozliczenia środków przekazanych na realizację Programu „Centra opiekuńczo-
mieszkalne” 
- z wykonania zadania publicznego realizowanego w ramach Programu Wieloletniego 
„Senior+” - „Zapewnienie funkcjonowania Klubu Senior+ w Kobyli” 
- z wykonania zadania publicznego realizowanego w ramach Programu Wieloletniego 
„Senior+” -  „Zapewnienie funkcjonowania Klubu Senior+ w Perlejewie” 
- z wykorzystania środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na zadania inwestycyjne 
jednostek samorządu terytorialnego 


