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

01.03.2021  Zapalenie zniczy oraz złożenie kwiatów na pomniku żołnierzy poległych 
podczas Bitwy w Miodusach Pokrzywnych 18 sierpnia 1945 roku z okazji 
Narodowego Dnia Żołnierzy Wyklętych przez Wójta z pracownikami Urzędu 
Gminy i Szkoły Podstawowej oraz Starostę Siemiatyckiego z Przewodniczącym 
i Radnymi Powiatu Siemiatyckiego  

 Ogłoszenie informacji o objęciu postępowaniem scaleniowym gruntów             
w obrębach Osnówka, Osnówka Wyręby, Granne, Kruzy, Głęboczek, Kobyla, 
Wiktorowo i Leszczka Mała przez Starostę Siemiatyckiego Pana Marka Bobla 

 Przygotowanie i złożenie wniosków do Marszałka Województwa Podlaskiego 
o dofinansowanie uroczystości planowanych w Gminie Perlejewo w 2021 r. 

 Otwarcie Klubu Malucha w Perlejewie 

 Podpisanie umowy przedwstępnej na zakup używanej równiarki marki 
„Baukema” na potrzeby utrzymania żwirowych i gruntowych dróg gminnych 

 Zakończenie  przyjmowania wniosków o zwrot podatku akcyzowego 
zawartego w cenie oleju napędowego zakupionego i wykorzystanego na cele 
produkcji rolnej 

02.03.2021  Podpisanie umowy z PGE na udostępnienie 122 słupów energetycznych na 
potrzeby zainstalowania efektywnego energetycznie oświetlenia drogowego 
w miejscowościach: Perlejewo, Leszczka Mała, Leszczka Duża, Pieczyski, 
Miodusy – Pokrzywne, Miodusy - Inochy, Twarogi - Trąbnica, Koski Falki, 
Twarogi Lackie Gaj, Koski Wypychy i Borzymy w ramach zadania p.n. „Montaż 
efektywnego elektrycznie oświetlenia ulicznego w Gminie Perlejewo” 

03.03.2021  Opracowanie wstępnej koncepcji remontu i budowy przyszkolnej 
infrastruktury sportowej w Perlejewie 

 Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko pracy - Sekretarza Gminy Perlejewo 

04.03.2021  Podpisanie umowy z „Fundacją Promuzeum” na przygotowanie niezbędnej 
dokumentacji oraz ogłoszenie przetargu na budowę ścieżki edukacyjnej   
Perlejewo – Granne w ramach projektu „Ochrony różnorodności biologicznej 
południowego Podlasia” 

 Spotkanie z przedstawicielem Koła Łowieckiego „Rogacz” i podpisanie planów 
łowieckich na 2021 rok 

 Wizyta robocza i spotkanie Komendanta Powiatowego Policji w Siemiatyczach 
z Wójtem Gminy Perlejewo 

08.03.2021  Złożenie życzeń z okazji Dnia Kobiet 

 Przekazanie sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Czarkówka Mała oraz OSP 
Leszczka Mała 

09.03.2021  Zakończenie konsultacji społecznych projektów dróg poscaleniowych oraz 
udostępnienie projektów do wglądu mieszkańcom w Urzędzie Gminy 
Perlejewo 

 Przygotowanie i złożenie wniosku o odstępstwo budowy kanału 
technologicznego na budowę drogi Kobyla – Głody 

 Przygotowanie i podpisanie aneksu wydłużającego o 10 lat do 2031 roku czas 
trwania umowy użyczenia nieruchomości będącej własnością Parafii 
Rzymskokatolickiej w Perlejewie i stanowiącej targowisko gminne 

11.03.2021  Złożenie życzeń z okazji Dnia Sołtysa 

 Przekazanie sprzętu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Pełch i OSP Twarogi 
Lackie 



 

 Spotkanie z Członkiem Zarządu Koła Łowieckiego „Wiarus” i podpisanie 
planów łowieckich na 2021 rok 

 Złożenie wniosku do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska                              
i Gospodarki Wodnej o wypłatę 74 505 zł dotacji na usunięcie folii rolniczej        
i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej z terenu gminy 
Perlejewo w ilości łącznej 149,97 ton 

12.03.2021  Złożenie uzupełnień do wniosku o na dofinansowanie zadania p.n. „Montaż 
efektywnego elektrycznie oświetlenia ulicznego w Gminie Perlejewo”                 
w Urzędzie Marszałkowskim w Białymstoku 

15.03.2021  Przekazanie sprzętu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Leszczka Duża 

16.03.2021  Posiedzenie połączonych Komisji Rady Gminy w Perlejewie 

 XX sesja Rady Gminy w Perlejewie  

17.03.2021  Spotkanie w sprawie trwających i planowanych przetargów z kancelarią 
prawną Actus 

18.03.2021  Spotkanie robocze z projektantem Centrum Opiekuńczo - Mieszkalnego  

 Spotkanie robocze w przedmiocie zmian miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Perlejewo 

 Zakup równiarki marki „Baukema” na potrzeby Gminy Perlejewo  

 Przygotowanie i wysłanie stanowiska w sprawie wymaganej kategorii ruchu 
(KR1) dla projektowanych dróg poscaleniowych 

19.03.2021  Zakończenie kontroli budowy SUW w Moczydłach i podpisanie protokołu  
w Urzędzie  Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku 

22.03.2021  Podpisanie planów łowieckich z Kołem Łowieckim „Tur Wołomin” 

 Zakończenie robót budowlanych i odbiór końcowy Klubu Seniora w Kobyli 

 Udział w Walnym Posiedzeniu Delegatów Gminnej Spółki Wodnej 
"Nadburzanka" 

23.02.2021  Spotkanie robocze z przedstawicielami Sołtysem i  członkami Zarządu 
Wspólnoty Gruntowej miejscowości Granne 

 Złożenie wniosków o dofinansowanie funkcjonowania Klubów Seniora  
w Perlejewie i w Kobyli 

25.03.2021  Przygotowanie dokumentacji i zgłoszenie robót budowlanych polegających na 
modernizacji i budowie infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej      
w Perlejewie 

29.03.2021  Przygotowanie i złożenie wniosku o rozliczenie zadania pn. „Przebudowa 
Klubu Seniora w Kobyli” 

30.03.2021  Podpisanie aneksu do umowy o partnerstwie na rzecz przygotowania                                 
i realizacji Projektu pn. „Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów                                    
i nauczycieli województwa podlaskiego” 

 Otwarcie ofert na przetarg na „Przebudowę drogi gminnej Perlejewo – 
Twarogi-Lackie – Żale”, złożono 6 ofert, najwyższa kwota 2 865 201,89 zł, 
najniższa – 1 497 353,43 zł 

 Przygotowanie i złożenie wniosku na dofinansowanie modernizacji i budowy 
infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej w Perlejewie – „Sportowa 
Polska” edycja 2021 

 Przygotowanie i wysłanie życzeń z okazji Świat Wielkanocnych 

 Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2020 r. w celu 
przedstawienia Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej 
dochody: 17 117 214,47 zł (wykonanie planu 97,35%),  bieżące - ok. 12,8 mln, 
majątkowe – ok. 4,3 mln, wydatki: 20 023 986, 07 zł (wykonanie planu 
91,16%), bieżące: 11 mln zł, majątkowe: 9 mln zł  


