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

02.11.2021 • Ogłoszenie trzeciego przetargu na ,,Dostawę kontenerów do obsługi PSZOK w 
Perlejewie'' 

• Podpisanie umowy z firmą ,,Mikro- Wag ‘’ Wagi Samochodowe Łukasz Rogowski 
na dostawę wraz z montażem elektronicznej, najazdowej wagi samochodowej 
przeznaczonej do ważenia samochodów i innych pojazdów kołowych Punktu 
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Perlejewie, wartość umowy 
81 795 zł 

03.11.2021 • Spotkanie robocze z projektantami w sprawie projektu „Centrum Zdrowia                   
w Perlejewie” 

05.11.2021 • Otwarcie ofert w przetargu na  „Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego na 
terenie Gminy Perlejewo”, wpłynęły 3 oferty, najkorzystniejszą ofertę złożyło 
Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „EL-M " Marcin Mróz, wartość oferty 
brutto  351 411 zł 

• Zakończenie prac budowlanych i odbiór zadania p.n. ,,Budowa Punktu 
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Perlejewie‘’ 

• Spotkanie Grupy Roboczej Partnerstwa Południowo Wschodniego Podlasia 

• Udział we Mszy Świętej rocznicowej w intencji śp. Jana Zalewskiego w Ostrożanach 

08.11.2021 • Podpisanie umowy kredytowej z Bankiem Spółdzielczym w Bielsku Podlaskim           
w ramach przetargu na ,,Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego do kwoty                                            
1 700 848 zł z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu’’ 

• Zakończenie i odbiór zadania „Wymiana pokrycia dachowego na świetlicy wiejskiej 
w Koskach” 

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

• Rozpoczęcie prac przy przebudowie drogi powiatowej Perlejewo – Leszczka Duża 
– granica powiatu w kierunku Ciechanowca 

09.11.2021 • Posiedzenie Komisji Rady Gminy w Perlejewie 

• XXVI Sesja Rady Gminy w Perlejewie  

• Otwarcie ofert w przetargu na ,,Budowę ścieżki edukacyjnej Perlejewo - Granne'' 
w ramach projektu ,,Promowanie ochrony różnorodności biologicznej                              
i przyrodniczej południowego Podlasia'', wpłynęły 2 oferty, najkorzystniejszą 
ofertę złożyła firma Tartak ,,Bronek’’ Mieczysław Bronisz 2 735 000 zł 

• Podpisanie aktów notarialnych na sprzedaż 3 działek gminnych, łączna 
powierzchnia: 4416 m2,  łączna cena: 22 690,00 zł  

10.11.2021 • Otwarcie ofert w przetargu na  „Dostawa kontenerów do obsługi PSZOK w 
Perlejewie”, wpłynęły 3 oferty, najkorzystniejszą ofertę złożyła Tenir Serwis Sp. z 
o.o. wartość oferty 176 336 zł 

• Podpisanie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi 
gminnej Nr 158502B Granne NCT  z firmą Dromobud Sp. z o.o. Piotr Dobrzyński, 
wykonanie dokumentacji wraz z pozwoleniem na budowę do dnia 29 kwietnia 
2021 r., wartość umowy 28 659 zł 

12.11.2021 • Podpisanie umowy z firmą Środowisko i Innowacje Sp. z o o. na ,,Usuwanie 
wyrobów zawierających azbest z gminy Perlejewo’’ w ilości 242,02 Mg, wartość 
umowy: 125 201,79 zł, wysokość dofinansowania ze środków WFOŚiGW 99 978,00 
zł termin realizacji do 17 grudnia 2021 r. 



• Otwarcie ofert na świadczenie usług doradztwa technicznego – inżyniera projektu 
,,Rozwój e-usług w Gminie Perlejewo’’ , wpłynęły 3 oferty, najkorzystniejszą ofertę 
złożyła firma Usługi Doradcze Maciej Bednarczyk, wartość oferty 36 900 zł 

14.11.2021 • Uroczyste obchody Święta Odzyskania Niepodległości przez Polskę pod nazwą: 
,,Droga ku odzyskaniu niepodległości – historia i tradycje Gminy Perlejewo’’ 

15.11.2021 • Otwarcie ofert w przetargu na ,,Dostawa fabrycznie nowego samochodu 
osobowego 9-cio miejscowego przystosowanego do przewozu jednej osoby na 
wózku inwalidzkim.’’, oferta I  KAMUKO Sp. z o. o wartość brutto oferty 230 000 zł 

15-17.11.2021 • Wizyta studyjna, obszar Lokalnej Grupy Działania PRYM, województwo Łódzkie,      
w ramach Podlaskiego Stowarzyszenia Gmin 

16.11.2021 • Przyznanie dodatkowych środków Powiatowi Siemiatyckiemu na postępowanie 
po-scaleniowe na obiektach „Twarogi i inne” oraz „Miodusy i inne” przez Zarząd 
Województwa Podlaskiego 

17.11.2021  • Ogłoszenie o sprzedaży używanych zbiorników na wodę pochodzących                            
z demontażu hydroforni w Moczydłach Pszczółkach  

19.11.2021 • Ponowne ogłoszenie przetargu na ,,Dostawa fabrycznie nowego samochodu 
osobowego 9-cio miejscowego przystosowanego do przewozu jednej osoby na 
wózku inwalidzkim.’’ 

22.11.2021 • Przygotowanie dokumentacji i złożenie wniosku o wydanie pozwolenia na budowę 
wagi najazdowej w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  

• Zakończenie 1-krotnego wykaszania i odkrzaczania wszystkich dróg gminnych na 
terenie Gminy Perlejewo z wykorzystaniem zakupionego sprzętu komunalnego 

23.11.2021 • Podpisanie aneksu do umowy na dofinansowanie projektu ,,Energia odnawialna 
na potrzeby budynków gminnych Gminy Perlejewo’’, całkowita wartość projektu 
122 310  zł, dofinansowanie ze środków Urzędu Marszałkowskiego 79 501 zł, 
wkład własny 42 809 zł 

• Złożenie wniosku końcowego o płatność dla projektu pn. ,,Świetlica Środowiskowa 
w Perlejewie’’ 

• Unieważnienie przetargu  na „Dostawę kontenerów do obsługi PSZOK                             
w Perlejewie’’ z uwagi na przekroczenie budżetu 

• Unieważnienie przetargu  na ,,Budowę ścieżki edukacyjnej Perlejewo - Granne''       
w ramach projektu ,,Promowanie ochrony różnorodności biologicznej                              
i przyrodniczej południowego Podlasia” z uwagi na przekroczenie budżetu 

24.11.2021 • Podpisanie umowy na ,,Modernizację systemu oświetlenia ulicznego na terenie 
Gminy Perlejewo” z Przedsiębiorstwem Handlowo-Usługowym ,,EL-M’’ Marcin 
Mróz , wartość umowy 351 411 zł brutto, dofinansowanie w wysokości 291 921,59 
zł termin realizacji do 23 grudnia 2021 r. 

• Spotkanie i złożenie życzeń pracownikom Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Klubów 
Seniora z okazji Dnia Pracownika Socjalnego 

• Spotkanie  robocze dotyczące publicznego transportu zbiorowego na terenie 
Gminy Perlejewo obejmujące projekt sieci komunikacyjnej, zakup środków 
transportu, budowę wiat przystankowych i optymalizację kosztów 

• Ogłoszenie przetargu na: ,,Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości i domków letniskowych, położonych na terenie Gminy 
Perlejewo" 

25.11.2021 • Rozpoczęcie projektu nasadzeń drzew na terenie Gminy Perlejewo w ilości 
docelowej 1519 sztuk, termin realizacji 30 marzec 2022 r. – koszty zakupu drzew 
wraz z nasadzeniem i 3-letnią gwarancją poniosła firma Gaz System Sp. z o.o.  

• Przygotowanie i wystosowanie pisma do Zarządu Powiatu Siemiatyckiego                    
w sprawie przejęcia zadania polegającego na utrzymaniu pasa drogi powiatowej 



 

Kp-Z-1700B Granne –Perlejewo - Moczydły o łącznej długości 11567 m poprzez 
utrzymanie czystości, mechaniczne wykaszanie i odkrzaczanie, wycinkę drzew oraz 
wykonanie nasadzeń zastępczych 

• Wizytacja dróg i inwestycji gminnych  

• Otrzymanie informacji o zatwierdzeniu rozliczenia dofinansowania zadania 
,,Przebudowa drogi gminnej Granne–Wiktorowo–Kobyla’’ w wysokości 498 138  zł 

• Otrzymanie informacji o zatwierdzeniu rozliczenia dofinansowania zadania 
,,Przebudowa drogi gminnej Kobyla - Głody’’ w wysokości 306 572 zł 

26.11.2021 • Udział w konferencji dotyczącej Rządowego Programu „Polski Ład” w Podlaskim 
Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku 

• Otrzymanie informacji o zatwierdzeniu do wypłaty dofinansowania w ramach 
projektu ,,Energia odnawialna na potrzeby budynków gminnych Gminy Perlejewo’’ 
w wysokości 79 501 zł 

• Otrzymanie informacji o zatwierdzeniu do wypłaty dofinansowania w ramach 
projektu ,,Świetlica środowiskowa w Perlejewie ‘’ w wysokości 454 636 zł 

• Otwarcie ofert w przetargu na ,,Dostawa fabrycznie nowego samochodu 
osobowego 9-cio miejscowego przystosowanego do przewozu jednej osoby na 
wózku inwalidzkim’’, wpłynęło 0 ofert 

29.11.2021 • Rozpoczęcie projektu odbioru i utylizacji azbestu z terenu Gminy Perlejewo w ilości 
łącznej 242,72 t, wartość umowy 125 202 zł, wartość dofinansowania 99 978 zł 

• Podpisanie umowy oferty z  firmą Usługi Doradcze Maciej Bednarczyk na 
świadczenie usług doradztwa technicznego – inżyniera projektu ,,Rozwój e-usług 
w Gminie Perlejewo’’, wartość umowy 36 900 zł, termin realizacji 31.07.2022 r. 

• Przygotowanie i wysłanie pisma do Starosty Siemiatyckiego w sprawie działki nr 
678 w Twarogach Lackich w związku z petycją złożoną przez część mieszkańców 

30.11.2021 • Posiedzenie Rady Społecznej SP ZOZ w Siemiatyczach  


