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

01.02.2021  Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko pracy – opiekuna nowo tworzonej 
Świetlicy Środowiskowej w Perlejewie 

02.02.2021  Spotkanie konsultacyjne w Siemiatyczach w sprawie przyznanych przez Urząd 
Marszałkowski grantów na instalacje fotowoltaiczne dla mieszkańców 

 Spotkanie robocze z projektantem Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego              
w Perlejewie 

03.02.2021  Posiedzenie Komisji Gospodarczej dotyczące projektowania dróg na obszarze 
poscaleniowym „Miodusy i inne” oraz „Twarogi i inne” 

 Spotkanie z przedstawicielami Koła Łowieckiego "Wiarus" oraz rolnikami  
z obrębów łowieckich w sprawach bieżących 

04.02.2021  Podsumowanie konsultacji społecznych projektów dróg na obszarze 
poscaleniowym „Miodusy i inne” oraz „Twarogi i inne” wraz z publikacją 
oficjalnego stanowiska Wójta i Rady Gminy w Perlejewie w tej sprawie 

 Podpisanie umowy na zakup i montaż 3 mikroinstalacji fotowoltaicznych na 
budynkach: Szkoły Podstawowej, byłego Gimnazjum oraz Urzędu Gminy            
o łącznej mocy 36,3 kWp z dofinansowaniem 65% z Urzędu Marszałkowskiego 
– wartość dofinansowania 77 552 zł, wartość inwestycji 119 310 zł  

05.02.2021  Spotkania z projektantem dróg na obszarze poscaleniowym, przedstawienie 
stanowiska Wójta i Rady Gminy w Perlejewie w przedmiotowej sprawie,            
w tym omówienie   i  przekazanie do realizacji uwag wniesionych podczas 
konsultacji społecznych 

08.02.2021  Rozpoczęcie rekrutacji dzieci do nowo tworzonej Świetlicy Środowiskowej       
w Perlejewie 

09.02.2021  Przygotowanie i wysłanie wniosku do Prezesa Rady Ministrów w sprawie 
Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – dofinansowań do budowy dróg 
gminnych zaplanowanych do realizacji w 2021 roku 

 Kontrola zimowego utrzymania dróg na terenie Gminy Perlejewo 

10.02.2021  Rozpoczęcie rekrutacji dzieci w wieku do lat 3 do nowo utworzonego Klubu 
Malucha w Perlejewie oraz ponowne ogłoszenie naboru na wolne stanowisko 
pracy – opiekuna tworzonej Świetlicy Środowiskowej w Perlejewie 

11.02.2021  Sporządzenie i wysłanie wniosku do Prezesa Rady Ministrów – Ministra 
Cyfryzacji - o zwolnienie z obowiązku budowy kanału technologicznego              
w budowanej drodze gminnej w miejscowości Nowe Granne 

12.02.2021  Przygotowanie informacji, harmonogramu oraz powiadomienie mieszkańców 
o zbiórce odpadów rolniczych – folii, siatki, sznurka i worków                                        
z dofinansowaniem 100% z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska                             
i Gospodarki Wodnej w kwocie do 106 800 zł 

17.02.2021  Spotkanie z pracownikami gospodarczymi w sprawie zimowego odśnieżania 
dróg gminnych – analiza sytuacji, omówienie doświadczeń, podjęcie decyzji 

 Przygotowanie i wysłanie listu do Prezesów OSP w sprawie zapotrzebowania 
na środki finansowe z budżetu Marszałka Województwa Podlaskiego na zakup 
sprzętu ratowniczo – gaśniczego oraz umundurowania  

 Rozpoczęcie montażu paneli fotowoltaicznych na budynkach Szkoły 
Podstawowej i Urzędu Gminy 

18.02.2021  Spotkanie robocze w sprawie przygotowania przetargu na realizację budowy 
ścieżki edukacyjnej Perlejewo-Granne w ramach projektu „Promowanie 
różnorodności biologicznej i przyrodniczej południowego Podlasia” 



 

dofinansowanego ze środków Urzędu Marszałkowskiego i realizowanego 
wspólnie z miastami Ciechanowiec i Łapy 

19.02.2021  Otwarcie przetargu na Termomodernizację Budynku Szkoły Podstawowej         
w Perlejewie – w przetargu udział wzięło 16 oferentów, wyznaczony termin 
realizacji inwestycji to 30 sierpnia 2021 roku 

 Spotkanie robocze z Panią Radną Gminy Perlejewo oraz Sołtysem wsi Pełch 
Kolonia w sprawie planowanej do przebudowy drogi Pełch - Kosiorki 

22.02.2021  Rozpoczęcie cyklu spotkań z prezesami OSP w sprawie omówienia bieżących 
potrzeb w przedmiocie doposażenia jednostek ze środków Marszałka 
Województwa Podlaskiego – przyznane z tych środków na wniosek Wójta 
dofinansowanie 100% wyniosło w 2019 roku 29 977 zł, w 2020 roku 41 900 zł 

 Podpisanie umowy z Urzędem Marszałkowskim na dofinansowanie 95% 
bieżącej działalności Świetlicy Środowiskowej w Perlejewie – wartość 
dofinansowania 91 805 zł 

23.02.2021  Otwarcie przetargu na Budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych w Gminie Perlejewo z podziałem na 3 zadania – budowę, zakup 
maszyn i wyposażenie – termin realizacji inwestycji do 30 grudnia 2021 roku 

 Zatwierdzenie podziału nieruchomości gminnej w Twarogach Ruskich – 
terenu po byłej Szkole Podstawowej w Twarogach 

24.02.2021  Zakończenie montażu instalacji fotowoltaicznych na budynkach Szkoły 
Podstawowej oraz Urzędu Gminy,  przygotowanie dokumentacji i rozliczenie 
inwestycji – łączna moc instalacji f-w na budynkach gminnych to 115,66 kWp 

 Podpisanie aneksu do umowy z  Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie zbiórki i utylizacji 
odpadów rolniczych 

25.02.2021  Podpisanie umowy w Urzędzie Marszałkowskim w Białymstoku                                
na dofinansowanie budowy instalacji fotowoltaicznych przez mieszkańców 
Gminy Perlejewo -  łączna wartość przyznanego dofinansowania 65% wynosi 
963 704 zł, wartość projektu 1 482 621 zł 

 Złożenie wniosku w Urzędzie Marszałkowskim w Białymstoku na 
dofinansowanie przebudowy odcinka 1340 m drogi wewnętrznej Poniaty -  
Pełch Kolonia w ramach tzw. programu rekultywacji – modernizacji rolniczych 
dróg dojazdowych do gruntów rolnych 

26.02.2021  Przystąpienie Gminy Perlejewo do udziału we wdrażaniu Programu Czyste 
Powietrze - zgłoszenie do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
chęci utworzenia punktu informacyjno-konsultacyjnego do obsługi 
mieszkańców oraz podpisania porozumienia  w celu uruchomienia programu 
Czyste Powietrze w Gminie Perlejewo 

 Uzyskanie decyzji Prezesa Rady Ministrów - Ministra Cyfryzacji, o odstępstwie 
od konieczności budowy kanałów technologicznych dla budowanych dróg 
bitumicznych na obszarze poscaleniowym  

 Przygotowanie i wysłanie wniosku do Zarządu i Rady Nadzorczej Banku 
Spółdzielczego w Ciechanowcu o udostępnienie lokali mieszkalnych z zasobu 
Banku Spółdzielczego O/Perlejewo na potrzeby Gminy Perlejewo  

 Spotkanie robocze w sprawie Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego 

 Złożenie wniosku do Marszałka Województwa Podlaskiego o przyznanie 
pomocy finansowej na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego                                           
i umundurowania z przeznaczeniem dla jednostek OSP z terenu Gminy 
Perlejewo na łączną kwotę 48 455 zł – we wniosku uwzględnione zostały       
wszystkie potrzeby zgłoszone przez Prezesów oraz przedstawicieli OSP               
na spotkaniach z Wójtem w Urzędzie Gminy Perlejewo 


