
Data Wybrane wydarzenia z działalności Wójta Gminy Perlejewo w grudniu 2020 r. 

01.12.2020  Podjęcie współpracy z Urzędem Marszałkowskim w zakresie poprawy 
standardów obsługi inwestora w samorządach Województwa Podlaskiego 

 Rozpoczęcie modernizacji Świetlicy Wiejskiej w Koskach 

02.12.2020  Przygotowanie posiedzenia połączonych Komisji Rady Gminy dotyczących 
gospodarki odpadami, podatków, Funduszu Sołeckiego, zakończonych, 
realizowanych i planowanych inwestycji, w tym inwestycji realizowanych z 
Powiatem Siemiatyckim 

04.12.2020  Otwarcie przetargu na odbiór odpadów  z terenu Gminy Perlejewo – jedyną 
ofertę 1015,75 zł/tonę złożyła firma MPO Białystok 

 Posiedzenie połączonych Komisji Rady Gminy 

07.12.2020  Przeprowadzenie rozeznania rynku w celu wyłonienia projektanta Centrum 
Opiekuńczo- Mieszkalnego w Perlejewie 

08.12.2020  Spotkanie z Panem Starostą oraz Radną Powiatową w sprawie inwestycji 
realizowanych wspólnie z Gminą Perlejewo, w tym w szczególności drogi 
Perlejewo-Ciechanowiec oraz projektu mostu na rzece Bug 

09.12.2020  Konsultacje i ustalenia w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w przedmiocie 
inwestycji drogowych dofinansowanych z Funduszu Dróg Samorządowych 

 XVI sesja Rady Gminy w Perlejewie 

11.12.2020  Złożenie wniosku o dofinansowanie utylizacji 100% eternitu na terenie Gminy 
Perlejewo - łączną 242 tony azbestu w 76 gospodarstwach domowych 

 Podpisanie umów na dokończenie zadań z Funduszu Sołeckiego 2020 z firmą 
"ANNA" Marek Tarasiuk (kruszywo naturalne) oraz firmą "MAXI-KOPARKI" 
Marcin Sawicki (kruszywo betonowe) 

14.12.2020  Spotkanie robocze w sprawie przygotowania przetargu na budowę mineralnej 
ścieżki edukacyjnej Perlejewo - Granne wraz z infrastrukturą 

 Porządkowanie pogorzeliska w Głęboczku 

15.12.2020  Przygotowanie treści i rozpoczęcie wydawania decyzji o przyznaniu zwolnień 
i ulg z tytułu scalenia gruntów na obrębach Twarogi i inne oraz Miodusy i inne 

17.12.2020  Podpisanie umów z Powiatem Siemiatyckim na dofinansowanie dokumentacji 
oraz uregulowania stanu prawnego nieruchomości w związku z planowaną 
budową drogi Perlejewo-Ciechanowiec 

 Podpisanie umów  z Wojewodą Podlaskim na dofinansowanie budowy dróg 
Kobyla-Głody (668m) oraz Nowe Granne (950m) z Funduszu Dróg 
Samorządowych w  łącznej kwocie 804 710 zł, planowany termin wykonania 
19.09.2021 r. 

 Spotkanie robocze z Radnym, Sołtysem i wykonawcą na budowie Klubu 
Seniora w Kobyli w sprawach bieżących, planowany termin wykonania 
inwestycji 31.03.2021 r. 

 Opracowanie i wysłanie zapytania ofertowego na wykonanie projektu 
Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Perlejewie 

18.12.2020  Wręczenie listów gratulacyjnych i medali za długoletnie pożycie parom z 50-
letnim stażem małżeńskim z terenu Gminy Perlejewo 

21.12.2020  Spotkanie robocze z firmą Dromobud w sprawie  realizowanych projektów 
dróg na terenie Gminy Perlejewo 

 Spotkanie robocze z kancelarią prawną Actus w sprawie planowanych do 
ogłoszenia przetargów oraz zmian w Prawie Zamówień Publicznych 

23.12.2020  Ogłoszenie przetargu na: "Dostawę i montaż 3 mikroinstalacji 
fotowoltaicznych na placówkach: Budynku kompleksu Szkoły Podstawowej    



 

 

w Perlejewie – instalacja 12 kWp i 14,1 kWp oraz Budynku Urzędu Gminy 
Perlejewo – 10,2 kWp” z dofinansowaniem ze środków z Urzędu 
Marszałkowskiego w kwocie 119 666, planowany termin wykonania 
inwestycji 19.02.2021 r. 

 Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w przedmiocie 
budowy dróg asfaltowych w ramach postępowania poscaleniowego na 
obszarach Twarogi i inne oraz Miodusy i inne 

 XVII Sesja Rady Gminy w Perlejewie 

 Przygotowanie i złożenie wniosku o dofinansowanie głębokiej 
termomodernizacji Ośrodka Zdrowia w Perlejewie  ze środków Rządowego 
Funduszu Inwestycji Lokalnych 

24.12.2020  Przygotowanie i złożenie wniosku wniosku o dofinansowanie zakupu wagi do 
60t oraz budowy drogi dojazdowej do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych w Perlejewie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji 
Lokalnych 

28.12.2020  Ogłoszenie przetargu na: "Przebudowę drogi gminnej Perlejewo - Twarogi 
Lackie - Żale" na odcinku Perlejewo-Pieczyski (1648m), planowany termin 
zakończenia inwestycji 30.11.2021 r. 

29.12.2020  Podpisanie umowy z Wojewodą Podlaskim na dofinansowanie utworzenia 
Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Perlejewie, autoryzacja artykułów 
prasowych i udzielenie wywiadów dla mediów – dofinansowanie w kwocie 
2 767 272 zł, planowany termin zakończenia prac budowlanych 31.12.2022 r. 

30.12.2020  Pozyskanie dofinansowania na bieżącą działalność Świetlicy Środowiskowej     
w Perlejewie – dofinansowanie w kwocie 91 805 zł z przeznaczeniem na 
wyposażenie i wynagrodzenia pracowników 

31.12.2020  Wizytacja nowych dróg asfaltowych Pieczyski-Miodusy Dworaki (725m), 
Perlejewo-Czarkówka Duża (1954m) oraz Osnówka-Miodusy Dworaki 
(2767m), wybudowanych z dofinansowaniem z Funduszu Dróg 
Samorządowych w kwocie łącznej 3 112 953 zł 

 Ogłoszenie przetargu na: „Termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej 
w Perlejewie” z dofinansowaniem ze środków Urzędu Marszałkowskiego w 
kwocie 2 097 278 zł, planowany termin zakończenia inwestycji 31.08.2021 r. 

 Ogłoszenie przetargu na „Budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych w Gminie Perlejewo” z dofinansowaniem ze środków Urzędu 
Marszałkowskiego w kwocie  1 698 919 zł, planowany termin zakończenia 
inwestycji 2.11.2021 r. 


