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

01.10.2021 • Podpisanie umowy z wykonawcą na budowę Centrum Opiekuńczo Mieszkalnego          
dla osób niepełnosprawnych w Perlejewie wraz z rozbiórką dwóch budynków                        
i zagospodarowaniem terenu – wartość umowy 4 312 103 zł, termin zakończenia 
inwestycji 31 sierpnia 2022 r. 

• Rozpoczęcie prac rozbiórkowych budynków byłej Biblioteki Publicznej oraz byłego 

•  Punktu Przedszkolnego w Perlejewie 

• Otwarcie ofert w przetargu na ,,Budowę ścieżki edukacyjnej Perlejewo - Granne''               
w ramach projektu ,,Promowanie ochrony różnorodności biologicznej i przyrodniczej 
południowego Podlasia'' – wpłynęła 1 oferta o wartości brutto 3 484 628 zł 

03.10.2021 • IX Festyn ,,Z koniem za Pan-Brat'' w Putkowicach Nadolnych 

04.10.2021 • Podpisanie aneksu do umowy w sprawie dofinansowania zakupu samochodu do 
przewozu osób niepełnosprawnych ze środków PEFRON 

• XII Zgromadzenie Zwyczajne Związku Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej w Bielsku 
Podlaskim 

• Otwarcie ofert na wykonanie ,,Centrum Zdrowia w Perlejewie – projekt 
termomodernizacji budynku komunalnego w centrum Perlejewa z przebudową                   
i zmianą sposobu użytkowania oraz zagospodarowania terenu’’ – wpłynęły 2 oferty: 
Arch-Eko Projekt Jolanta Kotowska, wartość – 83 640 zł brutto, Projektownia Monika 
Wielogórska, wartość -  94 710 zł brutto 

06.10.2021 • Uzyskanie zgody Urzędu Marszałkowskiego na wydłużenie terminu zakończenia  
realizacji projektu ,,Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych               
w Gminie Perlejewo’’ do 30 maja 2022 r. 

07.10.2021  • Uroczystość udzielenia ślubu cywilnego w Urzędzie Gminy Perlejewo 

• Unieważnienie i ponowne ogłoszenie przetargu na „Budowę ścieżki edukacyjnej 
Perlejewo - Granne ” w formule zaprojektuj i wybuduj, w ramach projektu 
„Promowanie ochrony różnorodności biologicznej i przyrodniczej południowego 
Podlasia” 

• Otwarcie ofert przez Powiat Siemiatycki na ,,Przebudowę drogi powiatowej nr 2094B 
Perlejewo - Leszczka Duża - granica powiatu'', wartość kosztorysowa zadania 12 222 
000 zł, wpłynęło 6 ofert, najniższą oferta 9 109 000 zł złożona przez  Przedsiębiorstwo 
Robót Drogowo – Mostowych Trakt Sp. z o.o.  

• Pozyskanie dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego na projekt „Rozwój e-usług w 
Gminie Perlejewo", wartość projektu 1 204 662 zł, wartość dofinansowania 1 023 
962,70 zł 

08.10.2021 • Wizytacja dróg gminnych remontowanych w ramach Funduszu Sołeckiego oraz 
inwestycji realizowanych na terenie Gminy Perlejewo 

• Podpisanie umowy z firmą Wschód Express Michał Aleksiejuk na świadczenie usługi 
kompleksowego opracowania dokumentacji dotyczącej publicznego transportu 
zbiorowego na terenie Gminy Perlejewo obejmującego projekt sieci komunikacyjnej, 
zakup środków transportu, budowę wiat przystankowych i optymalizację kosztów 

11.10.2021 • Spotkanie członków grupy Roboczej Partnerstwa Południowo - Wschodniego Podlasia 

• Podpisanie porozumienia z Powiatem Siemiatyckim na dofinansowanie wykonania 
dokumentacji technicznej przebudowy drogi powiatowej Nr 1728B odcinek Minczewo 
do drogi powiatowej Nr 2099B, odcinek projektowany na terenie Gminy Perlejewo 
Osnówka – Pełch, kwota dofinansowania 200 000 zł 

• Ogłoszenie przetargu na ,,Dostawę elektronicznej, najazdowej, stalowo - betonowej 
wagi samochodowej oraz kontenerów do obsługi PSZOK w Perlejewie'' 



12.10.2021 • Ogłoszenie wyników rankingu „Liderzy Inwestycji” dotyczącego wydatków 
inwestycyjnych wszystkich samorządów przygotowanego przez czasopismo 
„Wspólnota” awans Gminy Perlejewo z 1219 miejsca za lata 2016-2018, na 97 miejsce 
za lata 2018-2020,  wśród wszystkich Gmin wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej i  4 
miejsce wśród wszystkich Gmin wiejskich Województwa Podlaskiego  

• Podpisanie aneksu  z Wojewodą Podlaskim na dofinansowanie zadania własnego 
gminy o charakterze obowiązkowym, realizowanego w ramach wieloletniego 
rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023, kwota 
przekazanej Gminie Perlejewo dotacji wynosi 48 000 zł 

13.10.2021 • Udział w uroczystościach z okazji Dnia Edukacji Narodowej w Szkole Podstawowej            
w Perlejewie 

• Spotkanie robocze w sprawie rozliczenia projektu Termomodernizacji Szkoły 
Podstawowej w Perlejewie, wartość projektu 2 360 277,66 zł , wartość dofinansowania 
ze środków Urzędu Marszałkowskiego 2 289 608,02 zł 

15.10.2021 • Zakończenie prac i odbiór zadania polegającego na ,,Modernizacji rolniczej drogi 
dojazdowej w Pełchu’’ zrealizowanego przez firmę ,,Żwirbud” Tadeusz Podoliński, 
długość drogi 1380 m, wartość inwestycji 360 528,50 zł, wysokość dofinansowania ze 
środków Urzędu Marszałkowskiego 180 264,25 zł 

• Spotkanie robocze w sprawie projektu nasadzeń, kącika edukacyjnego i tablic 
informacyjnych w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 

• Otwarcie ofert na  pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją zadania pn. 
„Odnawialne źródła energii dla mieszkańców gminy Perlejewo” - instalacje 
fotowoltaiczne, najkorzystniejszą ofertę o wartości 12 230 zł złożyła firma Energo – 
Term Radosław Ostrowski 

16.10.2021 • Finał „Wielkiego Wyzwania: Energia” na PGE Stadionie Narodowym z reprezentantem 
Gminy Perlejewo Panem Piotrem Niedziołko, konstruktorem turbiny wiatrowej 
,,Bociek’’ 

18.10.2021 • Otwarcie ofert w przetargu na ,,Dostawa elektronicznej, najazdowej, stalowo - 
betonowej wagi samochodowej oraz kontenerów do obsługi PSZOK w Perlejewie'':           
- zadanie 1 -  dostawa wagi – wpłynęły 2 oferty, najkorzystniejszą ofertę złożyła firma 
oferta „Mikro - Wag" Wagi Samochodowe Łukasz Rogowski wartość 81 795 zł 
- zadanie 2  dostawa 12 kontenerów – wpłynęła 1 oferta z  Fabryki Wag Sp. z o.o., 
wartość oferty  209 087 zł 

• Ogłoszenie naboru wniosków do programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej 
– edycja 2022 

19.10.2021 • Spotkanie w Urzędzie Marszałkowskim w ramach projektu ,,Podniesienie kompetencji 
cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego '' 

• Podpisanie umów z PGE Obrót S.A. na sprzedaż energii elektrycznej, świadczenie usługi 
dystrybucji, odbioru i rozliczenia energii elektrycznej wprowadzonej do sieci OSD                
z mikroinstalacji:  PPE Szkoła Podstawowa w Perlejewie,  PPE Urząd Gminy Perlejewo,  
PPE Międzypokoleniowe Centrum Aktywności 

• Otwarcie ofert na ,,Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej 
Nr 15850B Granne NCT’’, wpłynęły 2 oferty, najkorzystniejszą ofertę złożyła firma 
Dromobud Piotr Dobrzyński, wartość oferty 29 889 zł 

• Unieważnienie i ogłoszenie kolejnego przetargu na  „Dostawę kontenerów do obsługi 
PSZOK w Perlejewie” 

• Ogłoszenie przetargu na  ,,Udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego do kwoty 1 
700 848 zł z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu’’ 

21.10.2021 • Otwarcie ofert i unieważnienie przetargu na „Budowę ścieżki edukacyjnej Perlejewo - 
Granne ”, wpłynęły 2 oferty, najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Tartak Bronek 
Mieczysław Bronisz, wartość oferty 2 735 000 zł 



 

• Ogłoszenie przetargu na ,,Usuwanie wyrobów zawierających azbest z gminy Perlejewo’’ 

22.10.2021 • Dostawa przyczepy hakowej firmy Pronar do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych, wartość zakupu przyczepy wyniosła 92 250 zł 

• Zjazd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej 
Polskiej w Perlejewie, I część 

25.10.2021 • Spotkanie w sprawie wspólnych zakupów energii elektrycznej w ramach Związku Gmin 
Regionu Puszczy Białowieskiej  

• Otrzymanie informacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej o otrzymaniu dofinansowania na „Usuwanie folii rolniczej i innych odpadów 
pochodzących z działalności rolniczej z terenu gminy Perlejewo", wartość projektu: 
54 000 zł, wysokość dofinansowania: 50 000 zł 

26.10.2021 • Ogłoszenie trzeciego przetargu na „Budowę ścieżki edukacyjnej Perlejewo - Granne ”    
w formule zaprojektuj i wybuduj, w ramach projektu „Promowanie ochrony 
różnorodności biologicznej i przyrodniczej południowego Podlasia” 

• Udział w uroczystym podpisaniu umowy pomiędzy Powiatem Siemiatyckim                              
i  Przedsiębiorstwem Robót Drogowo-Mostowych “Trakt” sp. z o.o. na  przebudowę 
drogi powiatowej nr 2094B Perlejewo – Leszczka Duża – granica powiatu, całkowita 
wartość inwestycji 9 109 000 zł, wkład finansowy Gminy Perlejewo wynosi 2 443 137 zł, 
termin realizacji inwestycji do 30 września 2022 r. 

• Otrzymanie informacji z Wojewódzkiego Urzędu Pracy o pozytywnej weryfikacji 
wniosku o płatność w ramach projektu ,,Utworzenie i bieżąca działalność Klubu 
Malucha w Perlejewie’’ na kwotę 32 463 zł 

27.10.2021 • Otwarcie ofert w przetargu na   ,,Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego do 
kwoty 1 700 848 zł z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu’’, 
wpłynęły 4 oferty, najkorzystniejszą ofertę złożył Bank Spółdzielczy w Bielsku Podlaskim  
całkowity koszt kredytu 91 053 zł, marża banku 41 644 zł, spłata kredytu w latach od 
31.03.2022 r. do 30.09.2029 r.  

28.10.2021 • Uroczystość powołania Komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Siemiatyczach 

• Wybory uzupełniające sołtysa w miejscowości Pełch 

• Podpisanie umowy z Urzędem Marszałkowskim na projekt „Rozwój e-usług w Gminie 
Perlejewo", całkowita wartość projektu 1 204 662 zł, dofinansowanie 1 023 963 zł, 
termin realizacji: 31.07.2022 

• Otwarcie ofert w przetargu na „Dostawę kontenerów do obsługi PSZOK w Perlejewie”, 
wpłynęły 4 oferty, najkorzystniejszą ofertę złożyła  oferta Tenir Serwis Sp. z o.o., 
wartość oferty 167 819 zł 

• Otwarcie ofert w przetargu na ,, Usuwanie wyrobów zawierających azbest z gminy 
Perlejewo’’ wpłynęły 2 oferty, najkorzystniejszą ofertę złożyła Środowisko i Innowacje 

Sp. z o.o. wartość oferty brutto 125 202 zł 
29.10.2021 • Zjazd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej 

Polskiej w Perlejewie, II część 

• Unieważnienie przetargu  na „Dostawa kontenerów do obsługi PSZOK w Perlejewie’’ 

• Ogłoszenie przetargu na „Modernizację systemu oświetlenia ulicznego na terenie 
Gminy Perlejewo” 


