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

01.02.2022  Złożenie do Wojewody Podlaskiego wniosku o dofinansowanie w ramach programu 
,,Opieka 75 +,, kwota dotacji 28 029  zł, środki własne 18 686 zł 

 Otrzymanie zawiadomienia o wszczęciu przez Starostwo Powiatowe postępowania 
administracyjnego w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i wydania decyzji 
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie                                       
i przebudowie drogi gminnej Nr 109006B Kobyla-Głody 

02.02.2022  Otwarcie ofert w przetargu na „Zakup i dostawę kruszywa do bieżącego utrzymania 
dróg w ramach realizacji zadań Funduszu Sołeckiego w 2022 r. wraz z rozładunkiem                     
i profilowaniem” 

04.02.2022  Złożenie wniosku do LGD Tygiel Doliny Bugu w ramach poddziałania ,,Wsparcie na 
wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez 
społeczność’’ na remont świetlicy wiejskiej w Koskach wnioskowana kwota 69 761,00 
zł, wartość całkowita zadania 109 589,19 zł 

 Otrzymanie decyzji ze Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach o udzieleniu 
pozwolenia na budowę fundamentu pod wagę samochodową najazdową na PSZOK  

07.02.2022  Spotkanie robocze z projektantem w sprawie projektu termomodernizacji budynku 
komunalnego „Centrum Zdrowia” w Perlejewie  

 Wizytacja i ocena stanu technicznego szutrowych dróg gminnych 

 Uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na budowę odcinka drogi Poniaty – Pełch 
Kolonia  

08.02.2022  Spotkanie robocze w sprawach bieżących z Prezesem Zarządu Gminnego Związku 
OSP w Perlejewie 

 Spotkanie robocze w sprawach bieżących z Panią p.o. Dyrektora Szkoły Podstawowej 
w Perlejewie 

09.02.2022  Konsultacje z Urzędem Marszałkowskim oraz Starostwem Powiatowym w 
Siemiatyczach w przedmiocie zwiększenia dofinansowania na urządzanie dróg  na 
terenie Gminy Perlejewo w ramach postępowania poscaleniowego  

 Podpisanie umowy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w ramach projektu: ,,Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka 
do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag’’, wysokość 
dofinansowania do 50 000 zł, termin realizacji do 31.12.2022 r. 

 Spotkanie robocze z architektem w sprawie realizowanej inwestycji polegającej na 
budowie Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Perlejewie 

 Wybór dostawcy w przetargu na „Zakup i dostawę kruszywa do bieżącego utrzymania 
dróg w ramach realizacji zadań Funduszu Sołeckiego w 2022 r. wraz z rozładunkiem i 
profilowaniem”: I CZĘŚĆ – Dostawa mieszanki kruszywa niezwiązanego o uziarnieniu 
ciągłym 0/31,5 i zawartości ziaren przekruszonych - kategoria C 50/30 dla warstwy 
podbudowy zasadniczej - FIRMA KACZANOWSKI cena jednostkowa: 75,00 zł/tona, II 
CZĘŚĆ – Dostawa kruszywa betonowego pochodzącego z recyklingu (beton kruszony, 
wstępnie przesiany) o uziarnieniu 20 - 63 mm do bieżących remontów dróg gminnych 
na terenie Gminy Perlejewo - Przedsiębiorstwo Transportowo Usługowe „ANNA” 
Marek Tarasiuk cena jednostkowa: 61,38 zł/tona, III CZĘŚĆ – Dostawa mieszanki 
kruszywa naturalnego o uziarnieniu ciągłym 0/31,5 - FIRMA KACZANOWSKI cena 
jednostkowa: 50,00 zł/m3 

10.02.2022  Spotkanie z członkami Zarządu Gminnego Związku OSP w Perlejewie w sprawach 
bieżących oraz wręczenie zakupionego poszczególnym jednostkom zakupionego            
z dotacji sprzętu ratowniczo-gaśniczego 



 Spotkanie robocze z przedstawicielami Nadleśnictwa Rudka w sprawach bieżących 
oraz w sprawie wyceny drzew przeznaczonych do wycinki 

 Rozpoczęcie akcji poszukiwawczej mieszkanki wsi Twarogi przy udziale 
zadysponowanych jednostek OSP z terenu Gminy Perlejewo  

11.02.2022  Podpisanie umowy  o powierzenie grantu w projekcie "Asystent ucznia ze 
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż” na potrzeby niepełnosprawnych 
uczniów ze Szkoły Podstawowej w Perlejewie 

 Przygotowanie i rozdysponowanie materiałów na XXIX sesję Rady Gminy 

 Spotkanie przedstawicieli  Grupy Roboczej Partnerstwa Południowo-
Wschodniego Podlasia z przedstawicielami firmy PCG Polska 

14.02.2022  Komisje Rady Gminy w Perlejewie 

 XXIX Sesja Rady Gminy w Perlejewie 

 Wybór oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Dostawa 
kontenerów do obsługi PSZOK w Perlejewie”, firma  TENIR SERWIS Sp. z o.o. – wartość 
przedmiotu zamówienia 159 300,99 zł , termin zrealizowania przedmiotu umowy do 
29 kwietnia 2022 r. 

15.02.2022  Zatwierdzenie rozliczenia dotacji na realizację zadania publicznego w ramach 
Programu Wieloletniego ,,Senior+’’ na lata 2021-2025 Edycja 2021 – utrzymanie 
Klubu ,,Senior+’’ w Kobyli w kwocie 11 807,47 zł 

 Zatwierdzenie rozliczenia dotacji na realizację zadania publicznego w ramach 
Programu Wieloletniego ,,Senior+’’ na lata 2021-2025 Edycja 2021 – utrzymanie 
Klubu ,,Senior+’’ w Perlejewie w kwocie 10 025,11 zł 

16.02.2022  Zebranie sprawozdawcze OSP w Czarkówce  

17.02.2022  Podpisanie umowy z Wojewodą Podlaskim na realizację zadania w ramach 
resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty 
osoby niepełnosprawnej", edycja 2022, dofinansowanie w wysokości 36 121,60 zł 

 Zebranie sprawozdawcze OSP w Perlejewie  
18.02.2022  Spotkanie robocze samorządowców w Milejczycach 

21.02.2022  Zebranie sprawozdawcze OSP w Leszczce Dużej 

22.02.2022  Złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład na 
budowę – przebudowę i rozbudowę - infrastruktury drogowej – drogi Perlejewo – 
Twarogi Lackie – Twarogi Wypychy i poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego w 
Gminie Perlejewo poprzez wymianę oświetlenia ulicznego na energooszczędne 
oświetlenie LED 

 Złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład na 
termomodernizację – z przebudową, zmianą sposobu użytkowania, wymianą źródła 
ciepła na niskoemisyjne i montażem instalacji fotowoltaicznej oraz 
zagospodarowaniem terenu - budynku gminnego w miejscowości Borzymy  

 Montaż nowych mebli w Urzędzie Stanu Cywilnego oraz w Referacie Inwestycji                  
i Rozwoju Urzędu Gminy w Perlejewie 

 Złożenie wniosku do Marszałka Województwa Podlaskiego o udzielenie dotacji 
celowej z zakresu ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych na 
,,Przebudowę drogi gminnej Poniaty- Pełch Kolonia’’ na długości 104 metrów, 
szacowany koszt ogólny zadania 212 062,98 zł 

 Ogłoszenie o przetargu na: „Przebudowę drogi dojazdowej do Punktu Selektywnej 
Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Perlejewo” 

 Uzyskanie zgody Urzędu Marszałkowskiego na wydłużenie terminu rzeczowego 
zakończenia realizacji projektu do dnia 13.05.2023 r. i finansowego zakończenia 
realizacji  projektu do dnia 31.05.2023 r. w ramach projektu „Promowanie ochrony 
różnorodności biologicznej i przyrodniczej południowego Podlasia’’ 



 

 Zebranie sprawozdawcze OSP w Koskach 
23.02.2022  Otwarcie ofert w przetargu na: ,,Dostawa dwóch fabrycznie nowych autobusów’’ , 

oferta I Busimport Sp. z o.o. cena brutto oferty 1 330  860 zł, oferta II Biedulewicz 
Jerzy Jan Przedsiębiorstwo Usługowe Bus Service cena brutto oferty 1 426 800 zł 

 Zebranie sprawozdawcze OSP w Leszczce Małej 

24.02.2022  Zebranie sprawozdawcze OSP w Pełchu 

25.02.2022  Podpisanie umowy przez Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach z Przedsiębiorstwem 
Transportowo Usługowym „Anna” Marek Tarasiuk na wykonanie zagospodarowania 
poscaleniowego (drogi o nawierzchni asfaltowej) w ramach obiektu scaleniowego: 
„Twarogi i inne” oraz „Miodusy i inne”, wartość umowy 20 956 858,47 zł, łączna 
długość dróg 10,46 km  

28.02.2022  Akcja zbiórki i przekazania sprzętu z jednostek OSP na terenie Gminy Perlejewo na 
rzecz Ukrainy  

 Akcja ,,Pomoc dla Ukrainy’’ - rozpoczęcie zbiórki żywności długoterminowej i środków 
higieny osobistej celem przekazania Ukrainie 

 Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Gminnej Spółki Wodnej 
„Nadburzanka” 

 Spotkanie wiejskie i wybory uzupełniające do Rady Sołeckiej wsi Pełch  


