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

01.03.2022  Złożenie kwiatów na pomniku  poświęconym Żołnierzom Niezłomnym znajdującym się na cmentarzu 
parafialnym w Perlejewie z okazji Narodowego Dnia Pamięci ,,Żołnierzy Wyklętych’’ 

 Zniesienie obostrzeń w funkcjonowaniu Urzędu Gminy i jednostek podległych w związku z 
wprowadzoną zmianą przepisów 

 Pierwsze urodziny Klubu Malucha w Perlejewie  

 Zebranie sprawozdawcze OSP w Osnówce 

02.03.2022  Podpisanie umowy z firmą Remont Bud Andrzej Gosk na wykonanie budowy fundamentu pod wagę 
samochodową  najazdową w ramach projektu ,,Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych w Gminie Perlejewo’’, wartość umowy 19 680,00 zł  

04.03.2022  Otrzymanie pozytywnej opinii Kuratora Oświaty w Białymstoku w sprawie zamiaru likwidacji Punktu 
Przedszkolnego w Perlejewie z dniem 31 sierpnia 2022 r. 

 Otwarcie ofert w przetargu na sprzedaż nieruchomości gminnych 
 Przekazanie do Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach, zebranej w ramach akcji ,,Pomoc dla 

Ukrainy’’, żywności długoterminowej i innych środków na rzecz uchodźców i mieszkańców objętych 
wojną  

05.03.2022  Zebranie sprawozdawcze OSP w Twarogach Lackich  
06.03.2022  Uczestnictwo w uroczystej Mszy Świętej i Biegu Pamięci ,,Tropem Wilczym’’ w Gminie Perlejewo 

07.03.2022  Podpisanie umowy z firmą Tenir Serwis Sp. z o.o. na dostarczenie 12 szt. kontenerów do obsługi 
Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Perlejewie, dostosowanych do przyczepy 
hakowej ciągnikowej, umożliwiających segregację odpadów komunalnych, wartość przedmiotu 
zamówienia 159 300,99 zł 

08.03.2022  Złożenie życzeń z okazji Dnia Kobiet 2022 

09.03.2022  Otwarcie ofert w przetargu na ,,Przebudowę drogi dojazdowej do Punktu Selektywnej Zbiórki 
Odpadów Komunalnych w Gminie Perlejewo", oferta I Remont-Bud Andrzej Gosk cena brutto oferty 
534 046,70 zł, oferta II PPHU TRANSBET Wojtiuk Sp. Jawna i PPHU TRANSBET Marian Wojtiuk  cena 
brutto oferty  639 912,12 zł 

 Otrzymanie informacji o wynikach weryfikacji wniosku o płatność i zatwierdzenie kwoty do 
dofinansowania w wysokości 320 997,15 zł w ramach projektu ,,Odnawialne źródła energii dla 
mieszkańców gminy Perlejewo’’ 

10.03.2022  Uzyskanie zgody Wojewódzkiego Urzędu Pracy na wprowadzenie zmian w projekcie ,,Przyjazne 
Przedszkole w Gminie Perlejewo’’  

 Podpisanie z Wojewodą Podlaskim umowy w ramach programu ,,Posiłek w domu i w szkole’’ 2022 r., 
wysokość dotacji celowej 58 089 zł 

 Zebranie sprawozdawcze OSP w Kobyli  

 Podpisanie porozumienia z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Siemiatyczach                            
w sprawie przekazania środków finansowych w wysokości 145 000,00 zł z przeznaczeniem na 
realizacje zadania inwestycyjnego pn.: ,,Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego lub 
sprzętu specjalistycznego dla Komendy Powiatowej PSP w Siemiatyczach’’ 

11.03.2022  Otrzymanie dofinansowania w wysokości 69 761,00  zł na remont świetlicy w Koskach w ramach 
konkursu ogłoszonego przez ,,Lokalną Grupę Działania – Tygiel Doliny Bugu’’  

 Złożenie życzeń z okazji Dnia Sołtysa  

 Dzień Sołtysa w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku – Gminę Perlejewo 
reprezentowali sołtysi wsi Kobyla i Borzymy wraz z Wójtem i Przewodniczącym Rady Gminy 

 Podpisanie porozumienia z Wojewodą Podlaskim w sprawie organizacji  doraźnego miejsca 
zakwaterowania dla ludności uchodźczej z terenu Ukrainy, która znalazła się na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej od 24 lutego 2022 r. w Nadbużańskim Centrum Turystycznym w Grannem 

 Zebranie sprawozdawcze  OSP w Grannem  



14.03.2022  Wpływ postanowienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie dotyczącego 
zakończenia postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach i uzgodnienia realizacji przedsięwzięcia polegającego na „Budowie przeprawy 
mostowej przez rzekę Bug wraz z drogami łączącymi drogę gminną nr 390303W w miejscowości 
Krzemień-Wieś, Gmina Jabłonna Lacka, Powiat Sokołowski, Województwo Mazowieckie z drogą 
powiatową nr 1728B w miejscowości Granne, Gmina Perlejewo, Powiat Siemiatycki, Województwo 
Podlaskie” 

 Otrzymanie informacji o wynikach weryfikacji wniosku o płatność i zatwierdzenie kwoty do 
dofinansowania w wysokości 99 973,62 zł w ramach projektu ,,Usuwanie wyrobów zawierających 
azbest z gminy Perlejewo’’ 

16.03.2022  Przygotowanie i wystosowanie odpowiedzi na pismo Rzecznika Praw Dziecka informującej, w sprawie 
zapewnienia bezpłatnego dowozu i opieki dziecku zamieszkującemu Gminę Perlejewo w drodze do      
i ze szkoły ponadpodstawowej w Warszawie 

17.03.2022  Ogłoszenie listy grantobiorców  - 1 na instalację solarną i 2 na instalację fotowoltaiczną -  
zakwalifikowanych do udziału w II etapie projektu ,,Odnawialne źródła energii dla mieszkańców 
gminy Perlejewo''  

 Narada podsumowująca funkcjonowanie ochrony przeciwpożarowej na terenie Powiatu 
Siemiatyckiego w 2021 r.  w Komendzie Powiatowej PSP w Siemiatyczach 

18.03.2022  Otrzymanie dofinansowania w ramach Programu Wieloletniego Senior + na lata 2021-2025 edycja 
2022 Utworzenie Dziennego Domu Senior + w Grannem, kwota otrzymanej dotacji 400 000,00 zł, 
planowana ilość miejsc 12, wkład własny minimum 100 000,00 zł 

 Otrzymanie dofinansowania w ramach Programu Wieloletniego Senior + na lata 2021-2025 edycja 
2022 na zapewnienie funkcjonowania Klubu Senior+ w Perlejewie , kwota dotacji 19 440 zł 

 Otrzymanie dofinansowania w ramach Programu Wieloletniego Senior + na lata 2021-2025 edycja 
2022 na zapewnienie funkcjonowania Klubu Senior+ w Kobyli , kwota dotacji 19 440 zł 

 Ogłoszenie przetargu na „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ścieżki edukacyjnej pieszo-
rowerowej Perlejewo - Granne” 

21.03.2022  Rozpoczęcie nadawania numerów Pesel 33 uchodźcom wojennym z Ukrainy przebywającym na 
terenie gminy Perlejewo 

22.03.2022  Negocjacje zespołu negocjacyjnego w sprawie zakupu działki nr 99 w miejscowości Perlejewo na 
rzecz Gminy Perlejewo 

24.03.2022  Zakup sprzętu do wyposażenia kuchni w Nadbużańskim Centrum Turystycznym w Grannem  

 Podpisanie porozumienia z PC NET Piotr Drzewiecki w sprawie użyczenia Nadbużańskiej 
Szerokopasmowej Sieci Dystrybucyjnej  

 Otwarcie ofert przez Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach w przetargu na  „Remont nawierzchni 
bitumicznej na drodze powiatowej nr 1700B w miejscowości Granne" na odcinku  630 metrów w 
obszarze zabudowanym wsi Granne 

25.03.2022  Udział w konferencji p.n. ,,Wsparcie inwestycyjne dla przedsiębiorców. Nowe rozwiązania’’                            
w Siemiatyczach  

 Otwarcie ofert w przetargu na  „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ścieżki edukacyjnej 
pieszo-rowerowej Perlejewo – Granne’’, oferta I Dromobud sp. z o. o . cena brutto oferty 157 440,00 
zł, oferta II Usługi Wykonawczo Projektowe Adam Kłoskowski  cena brutto oferty 194 832,00 zł, oferta 
III Instytut Doradztwa Inwestycyjnego Robert Żyliński  cena brutto oferty 236 406, 00 zł 

28.03.2022  Komisje Rady Gminy 

 XXX Sesja Rady Gminy  

30.03.2022  Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia ,,Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu’’ w 
Dziadkowicach 

 Walne Zebranie Członków Podlaskiego Stowarzyszenia Gmin w Dziadkowicach 

 Złożenie wniosku do Ministra Sportu i Turystyki o dofinansowanie zadania inwestycyjnego w ramach 
programu ,,Sportowa Polska’’, zadanie ,,Poprawa stanu infrastruktury sportowej przy Szkole 



 

Podstawowej w Perlejewie poprzez modernizację naturalnego boiska do piłki nożnej wraz z bieżniami 
oraz budowę nowego sztucznego boiska wielofunkcyjnego’’, całkowita wartość  zadania 1 055 374,23 
zł, wnioskowane środki 738 761,97 zł, środki własne 316 612,26 zł 

 Złożenie wniosku w ramach projektu ,,Dostępny samorząd- granty’’ , zadanie ,,Poprawa dostępności 
do usług publicznych dla osób ze szczególnymi potrzebami  poprzez wdrożenie nowych rozwiązań w 
obszarze dostępności w budynku Urzędu Gminy Perlejewo’’, wnioskowana kwota grantu 248 800,00 
zł, środki własne 49 920,00 zł 

31.03.2022   Udział w konferencji nt. przyszłości polskiego rolnictwa w kontekście kluczowych zmian                                    
w ramach WPR 2023-2027 w Operze i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku  


