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

01.04.2022  Decyzja Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o wstrzymaniu robót ziemnych 
związanych z przebudową drogi powiatowej nr 2094B realizowanych na działce o nr ewidencyjnym 
170 w miejscowości Perlejewo w związku z odkryciem szczątków ludzkich – prawdopodobnie 
pozostałości po pradawnym cmentarzu przykościelnym w Perlejewie  

 Otrzymanie informacji o wynikach weryfikacji wniosku o płatność i zatwierdzenie kwoty                           
do dofinansowania w wysokości 20 160,75 zł projekt ,,Termomodernizacja budynku Szkoły 
Podstawowej w Perlejewie’’ 

04.04.2022  Rezygnacja Przedsiębiorstwa Transportowo-Usługowego „ANNA” Marek Tarasiuk z podpisania 
umowy na realizację zadania „Zakup i dostawa kruszywa do bieżącego utrzymania dróg w ramach 
zadań Funduszu Sołeckiego w 2022 r. wraz z rozładunkiem i profilowaniem” 

 Decyzja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o udzieleniu  pozwolenia 
wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych w związku z planowaną inwestycją: „Przebudowa 
drogi gminnej nr 109005B Pełch - Kosiorki" 

05.04.2022  Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze – Sekretarz Gminy 

 Unieważnienie przetargu na "Zakup i dostawa kruszywa do bieżącego utrzymania dróg w ramach 
realizacji zadań Funduszu Sołeckiego w 2022 r. wraz z rozładunkiem i profilowaniem’’ 

07.04.2022  Ogłoszenie przetargu na zadanie: "Modernizacja, dostawa i wdrożenie systemów informatycznych 
oraz uruchomienie e-usług publicznych z dostawą niezbędnego sprzętu w ramach realizacji projektu 
„Rozwój e-usług Gminy Perlejewo’’ 

 Spotkanie robocze w sprawie arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Perlejewie 

 Podpisanie aktu notarialnego na sprzedaż działki Nr 2 w m. Czarkówka Duża za cenę 9 900 zł  

08.04.2022  Otwarcie ofert na „Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru nad przebudową do drogi PSZOK            
w Gminie Perlejewo", oferta I Piotr Jakowiuk cena brutto oferty 4 500 zł, oferta II Zbigniew 
Radziszewski Projektowanie i Nadzór Budowy Dróg i Mostów  cena brutto oferty 4 305 zł 

 Zatwierdzenie planów łowieckich Koła Łowieckiego ,,Rogacz’’ 
 Podpisanie aktu notarialnego  na sprzedaż działki Nr 8/2 w m. Kobyla za cenę 21 000 zł 

11.04.2022   Otrzymanie informacji o wynikach weryfikacji wniosku o płatność i zatwierdzenie kwoty                          
do dofinansowania w wysokości 426 334,65 zł w ramach projektu ,,Muzyczna Kraina w Gminie 
Perlejewo’’ – utworzenie i bieżąca działalność przedszkola w Perlejewie 

 Podpisanie aktów notarialnych sprzedaży działek: nr 20 w m. Głęboczek za cenę 7 566,6 zł, nr 141         
i 142 w m. Miodusy Pokrzywne za cenę 13 500 zł, nr 984 w m. Granne za cenę 31 700 zł i nr 985                 
w m. Granne za cenę 31 700 zł 

12.04.2022  Otrzymanie informacji o weryfikacji i zaakceptowaniu wniosku o płatność  w ramach projektu 
,,Montaż efektywnego energetycznie oświetlenia ulicznego’’ 

 Rozpoczęcie montażu wagi najazdowej o nośności do 60 t, długości 14 m, w Punkcie Selektywnej 
Zbiórki Odpadów Komunalnych w Perlejewie  

 Uczestnictwo w spotkaniu dotyczącym wznowionego postępowania po-scaleniowego na obrębie 
Twarogi Wypychy w Świetlicy Wiejskiej w Perlejewie  

 Podpisanie aktu notarialnego  na sprzedaż działek Nr 492/2 w m. Granne za cenę 35 010 zł, Nr 68       
w m. Głęboczek za cenę 16 100 zł, Nr 14/3 w m. Głęboczek za cenę 81 900 zł, Nr 108 w m. Kruzy           
za cenę 7 010 zł 

13.04.2022  Ogłoszenie przetargu ofertowego na „Sprzedaż drzew „na pniu” rosnących w pasach drogowych dróg 
gminnych na terenie Gminy Perlejewo’’ 

 Otrzymanie informacji o wynikach weryfikacji wniosku o płatność i zatwierdzenie kwoty                            
do dofinansowania w wysokości 32 884,22 zł w ramach projektu ,,Utworzenie i bieżąca działalność 
Klubu Malucha w Perlejewie’’ 

 Podpisanie umowy z firmą Remont na ,,Przebudowę drogi dojazdowej do PSZOK ‘’ – pierwszej drogi 
betonowej w Gminie Perlejewo i Powiecie Siemiatyckim - wartość brutto umowy 534 040,91 zł, 
długość drogi 237,6 m 



 

14.04.2022  Ogłoszenie II przetargu na zadanie: "Zakup i dostawa kruszywa do bieżącego utrzymania dróg                 
w ramach realizacji zadań Funduszu Sołeckiego w 2022 r. wraz z rozładunkiem i profilowaniem’’ 

15.04.2022  Ogłoszenie przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Perlejewo 

 Informacja o pozytywnym wyniku weryfikacji wniosku o płatność i zatwierdzenie kwoty                            
do dofinansowania w wysokości 14 889,75 zł projekt ,,Przyjazne Przedszkole w Gminie Perlejewo’’                

19.04.2022  Otwarcie dodatkowych ofert w przetargu na ,, Opracowanie dokumentacji projektowej budowy 
ścieżki edukacyjnej pieszo-rowerowej Perlejewo – Granne’’, wpłynęła 1 oferta DROMOBUD                   
Sp. z o.o. Piotr Dobrzyński na kwotę 143 910,00 zł 

20.04.2022  Ogłoszenie przetargu na ,,Dostawę autobusu używanego’’ na potrzeby organizacji transportu 
zbiorowego w Gminie Perlejewo 

 Otwarcie ofert w przetargu na „Sprzedaż drzew „na pniu” rosnących w pasach drogowych dróg 
gminnych na terenie Gminy Perlejewo’’, wpłynęła 1 oferta od firmy PHU Bemar na kwotę 35 000 zł 
za 52 szt. topoli „na pniu” 

21.04.2022  Ogłoszenie konkursu na Dyrektora Szkoły Podstawowej w Perlejewie 

22.04.2022  Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Pracownik biurowo - gospodarczy w Punkcie 
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Perlejewie 

 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’’:                                   
- część I  - Dostawa mieszanki kruszywa C 50/30 - wpłynęły 2 oferty: oferta I  Przedsiębiorstwo 
Transportowo Usługowe „ ANNA ” Marek Tarasiuk cena brutto za tonę 98,28 zł, oferta II Usługi 
Transportowe Jarosław Oliwniak cena brutto za tonę 135,30 zł 
- część II  - Dostawa kruszywa betonowego – wpłynęły 2 oferty: oferta I  Przedsiębiorstwo 
Transportowo Usługowe „ ANNA ” Marek Tarasiuk cena brutto za tonę 98,28 zł,  oferta II Usługi 
Transportowe Jarosław Oliwniak cena brutto za tonę 98,40 zł 
- część III  - Dostawa kruszywa naturalnego – wpłynęły 2 oferty:  oferta I  Przedsiębiorstwo 
Transportowo Usługowe „ ANNA ” Marek Tarasiuk cena brutto za m3 104,43 zł,  oferta II Usługi 
Transportowe Jarosław Oliwniak cena brutto za m3 147, 60 zł 

26.04.2022  Otrzymanie pisma z Wojewódzkiego Urzędu Pracy o wyrażeniu zgody na wprowadzenie zmian           
we wniosku o dofinansowanie w zadaniu 6 działanie 1 ,,Wykorzystanie e-podręczników w procesie 
nauczania a kształtowanie kompetencji kluczowych ucznia’’ polegającej  na zmianie formy szkolenia 
ze stacjonarnej na on-line 

 Otrzymanie informacji o wynikach weryfikacji wniosku o płatność i zatwierdzenie kwoty                            
do dofinansowania w wysokości 236 182,55 zł, projekt ,,Przyjazne Przedszkole w Gminie Perlejewo’’ 

27.04.2022  Posiedzenie Komisji Rady Gminy w Perlejewie 

 XXXI Sesja Rady Gminy w Perlejewie 

 Rozstrzygnięcie przetargu na ,,Dostawę dwóch fabrycznie nowych autobusów’’ na potrzeby 
transportu zbiorowego w Gminie Perlejewo, wybrano ofertę firmy Biedulewicz Jerzy Jan 
Przedsiębiorstwo Usługowe Bus Service na dostawę autobusów Iveco za kwotę 1 426 800,00 zł 

28.04.2022  Otrzymanie informacji o wynikach weryfikacji wniosku o płatność i zatwierdzenie kwoty                           
do dofinansowania w wysokości 79 368,75 zł, projekt ,,Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych w Gminie Perlejewo’’  

29.04.2022  Otwarcie ofert w przetargu na „Modernizacja, dostawa i wdrożenie systemów informatycznych       
oraz uruchomienie e-usług publicznych z dostawą niezbędnego sprzętu w ramach realizacji projektu 
„Rozwój e-usług Gminy Perlejewo": 
- część 1 -  Modernizacja, dostawa i wdrożenie systemów informatycznych oraz uruchomienie e-usług 
publicznych z dostawą niezbędnego sprzętu – wpłynęły 2 oferty - oferta I firma Tensoft Sp. z o.o.        
na kwotę 1 103 925,00 zł, oferta II firma Centrum Informatyki ,,ZETO’’ S.A.  na kwotę 1 157 565,30 zł   
- część 2   Dostawa sprzętu komputerowego – wpłynęła 1 oferta od firmy  MKM Market Małgorzata 
Modzelewska na kwotę 67 773,00 zł   


