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Przedmiot i krótki opis inwestycji 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 20 
Województwo 

Podlaskie 
podlaskie - - Województwo 800 000,00 800 000,00 

Przedmiotem wniosku jest zakup aparatu do przeprowadzania badań ultrasonografii endoskopowej (EUS) w Szpitalu Wojewódzkim w Białymstoku, celem 

zwiększenia ilości i płynności realizacji badań EUS dla mieszkańców woj podl oraz lepszej jakości obrazowania - określenie lokalizacji, charakteru i stopnia 

zaawansowania zmiany. Inwestycja wykazuje pozytywny wpływ na przeciwdziałanie pandemii SARS-CoV-2 poprzez zwiększenie możliwości diagnostycznych np. 

zmian będących wczesnym sygnałem choroby COVID-19. 

2 20 
Województwo 

Podlaskie 
podlaskie - - Województwo 4 000 000,00 4 200 000,00 

Przedmiotem wniosku jest zakup nowoczesnego tomografu komputerowego wraz z adaptacją pomieszczeń ZDO Szpitala Wojewódzkiego w Suwałkach, celem 

zwiększenia ilości badań TK na rzecz mieszkańców regionu, płynności realizacji badań TK oraz lepszej jakości obrazowania. 

3 20 
Województwo 

Podlaskie 
podlaskie - - Województwo 4 000 000,00 4 276 523,00 

Przebudowa istniejących pomieszczeń na potrzeby Pododdziału Onkologii Szpitala Woj w Łomży wraz z doposażeniem w sprzęt i aparaturę medyczną. 

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa istniejących pomieszczeń w zakresie wykonania robót bud-instalacyjnych oraz zakup aparatury i sprzętu med na 

potrzeby Pododdziału onkologii oraz Poradni onkologicznej i Poradni chirurgii onkologicznej. Planuje się utworzenie 16 łóżek w tym separatki oraz 7 stanowisk 

dziennych do podawania leków cytostatycznych. 

4 20 
Województwo 

Podlaskie 
podlaskie - - Województwo 4 000 000,00 10 235 917,00 

Budowa Kuchni Centralnej w SPP Zakładzie Opieki Zdrowotnej im. dr. St. Deresza w Choroszczy. Zadanie polega na modernizacji zabytkowego budynku Szpitala na 

potrzeby kuchni centralnej. Zadanie polegać będzie na wykonaniu robót we wszystkich branżach budowlanych wraz z pracami termomodernizacyjnymi. 

Wykorzystane zostaną urządzenia kuchenne, które obecnie są użytkowane, dokupione zostaną niezbędne urządzenia wynikające z preliminarza kosztów 

technologii. Szpital posiada dokumentację projektową. 

5 20 
Województwo 

Podlaskie 
podlaskie - - Województwo 9 000 000,00 27 160 000,00 

Przebudowa i rozbudowa zespołu budynków: administracyjno-dydaktycznego i usługowego, zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń budynku dydaktycznego i 

części pomieszczeń budynku usługowego z funkcji administracyjno-dydaktycznej na biurową, zagospodarowanie terenu wraz z przebudową doziemnej instalacji 

elektrycznej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 14 w Białymstoku. 

6 20 
Województwo 

Podlaskie 
podlaskie - - Województwo 26 000 000,00 58 608 800,00 

Zadanie zakłada modernizację budynku Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku. W ramach inwestycji zostaną wykonane roboty 

budowlane polegające na przebudowie, rozbudowie, remoncie i dociepleniu budynku wraz z zagospodarowaniem terenu oraz zmianą sposobu użytkowania 

części pomieszczeń magazynowych na garderoby i sanitariaty oraz pomieszczeń biurowych na archiwum. Ponadto zostanie zmodernizowany park sceno 

7 2002 
Powiat 

Białostocki 
podlaskie białostocki - Powiat 1 500 000,00 2 600 000,00 

Modernizacja budynku Internatu do potrzeb społeczności lokalnej. Budowa klatki schodowej wraz z windą dla osób niepełnosprawnych, docieplenie budynku oraz 

wymiana oświetlenia na energooszczędne. Budynek z lat 60 jest wykorzystywany na potrzeby Internatu, Poradni 

8 2004 Powiat grajewski podlaskie grajewski - Powiat 1 800 000,00 1 937 584,00 

Przedmiotem inwestycji jest „Przebudowa mostu drogowego przez rzekę Wissę w m. Czachy w ciągu drogi powiatowej Nr 1836B”. Zakres robót obejmuje 

przebudowę istniejącego, tymczasowego mostu o podporach drewnianych i pomoście drewnianym na dźwigarach stalowych, na most stały, łącznie z przebudową 

dojazdów do mostu, w koniecznym zakresie dostosowania niwelet mostu i drogi. Przyczółki i filary mostu będą posadowione na palach stalowych. Ustrój nośny 

mostu będzie wykonany w postaci rusztu stalowego 

9 2004 Powiat grajewski podlaskie grajewski - Powiat 3 500 000,00 4 107 500,00 

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie „Przebudowy mostu przez rz. Ełk w m. Szymany km 0+980 drogi powiatowej Nr 1797B”. Zakres robót obejmuje 

przebudowę istniejącego mostu o pokładzie drewnianym, nawierzchni bitumicznej i stalowych belkach nośnych, na most o ustroju niosącym w postaci rusztu z 

belek i poprzecznic stalowych, zespolonego z żelbetowym pomostem, żelbetowych przyczółkach i filarach posadowionych na palach żelbetowych. Zadanie 

obejmuje, również przebudowę dojazdów do mostu. 

10 2006 Powiat kolneński podlaskie Powiat kolneński - Powiat 1 200 000,00 2 876 915,00 

Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1829B (Romany –DW 648)Zadanie będące przedmiotem wniosku dotyczy rozbudowy i przebudowy 

drogipowiatowej nr 1829B (Romany –DW 648)Istniejąca droga ma nawierzchnię brukowcową kamienną o zmiennej szerokości od 4 do 5 m. Na większości 

przebudowanego odcinka nawierzchnia posiada duże nierówności i posiada nienormatywne spadki podłużne i poprzeczne, co znacznie obniża komfort jazdy po tej 

 

 

11 2006 Powiat kolneński podlaskie Powiat kolneński - Powiat 1 500 000,00 6 654 000,00 

 

Poprawa jakości, dostępności i kompleksowości świadczeń medycznych na terenie powiatu kolneńskiego z obszaru psychiatrii, onkologii, diagnostyki obrazowej 

oraz chorób układów oddechowego i krążenia (działania w Szpitalu Ogólnym w Kolnie):-przebudowę Oddziału Wewnętrznego, zakup łóżek-wymianę aparatu RTG 

z przebudową Pracowni-rozbudowę i 

12 2007 Powiat łomżyński podlaskie łomżyński - Powiat 3 000 000,00 6 332 000,00 

Planowany zakres inwestycji obejmuje przebudowę i rozbudowę drogi powiatowej nr 1900B Piątnica-Czarnocino dł. 3 200m.Planowane rozwiązania 

projektowe:-klasa drogi-zbiorcza Z,- prędkość projektowa40km/h,-obciążenia ruchem KR2,-szerokość jezdni bitumicznej 6,0m,- budowa chodnika –2,0m-ciąg 

pieszo-rowerowy,-odwodnienie korpusu drogowego poprzez budowę kanału deszczowego oraz rowów,-wykonanie oznakowania pionowego i poziomego, - 

13 2007 Powiat łomżyński podlaskie łomżyński - Powiat 2 000 000,00 6 962 000,00 

Planowany zakres inwestycji obejmuje przebudowę i rozbudowę drogi powiatowej nr 1996B Brulin -Strzeszewo o dł.ok.4525m.Zaprojektowano drogę o 

następujących parametrach technicznych:-klasa drogi-zbiorcza Z,-prędkość projektowa 50km/h,-obciążenia ruchem KR2,- szerokość jezdni bitumicznej 6,0m,-

pobocza obustronne –1,0 m,-obustronne rowy,-wykonanie oznakowania pionowego i poziomego, -budowę zatok autobusowych,-budowę kanału 



14 2007 
Powiat 

łomżyński 
podlaskie łomżyński - Powiat 2 000 000,00 

 

8 008 222,46 

 

Planowany zakres inwestycji obejmuje przebudowę i rozbudowę drogi powiatowej nr 1934B Piątnica Włościańska-Kalinowo o dł. 2350m.Planowane rozwiązania 

projektowe:-klasa drogi- zbiorcza Z,-prędkość projektowa 40km/h,-obciążenia ruchem KR2,-szerokość jezdni bitumicznej 6,0,-ciąg pieszo-rowerowy –3,5m,-

przebudowa i budowa kanału deszczowego,-wykonanie oznakowania pionowego i poziomego, -budowę zatok autobusowych,-budowę kanału 

15 2010 
Powiat 

Siemiatycki 
podlaskie siemiatycki - Powiat 4 000 000,00 9 022 241,00 

Budynek szkolny ZST w Czartajewie z 1957r. po termomodernizacji 2018r. Przedmiot inwestycji - modernizacja części szkolnej i internatu (2580,4m2) mająca na 

celu dostosowanie do wymagań p.poż. i do korzystania przez osoby niepełnosprawne: budowa windy, klatki schodowej zewn. i dwóch klatek wew., pochylni, 

parkingu, wymiana instalacji c.o. wod. kan., elektrycznej, budowa instalacji fotowoltaicznej, monitoringu wizyjnego, oddymienia, przebudowy kuchni i internatu 

dla 73 osób, zakup wyposażenia. 

16 2011 Powiat sokólski podlaskie sokólski - Powiat 500 000,00 10 980 000,00 
Przebudowa drogi powiatowej nr 1249B Nowy Dwór – Kudrawka – Siderka – Sidra wraz z budowa mostu w m. Siderka na terenie Gminy Nowy Dwór i Sidra w 

Powiecie Sokólskim. Długość przebudowywanego odcinka drogi 1245B – 10 994 m; Most – 6,0m. 

17 2011 Powiat sokólski podlaskie sokólski - Powiat 858 000,00 8 580 000,00 

Przebudowa ciągu komunikacyjnego Ostrów Południowy – Ostrów Nowy – Górany – Leszczany – Nietupa – Szaciły – Kruszyniany na odcinku Nietupa – Szaciły – 

Kruszyniany wraz z budową mostu na rz. Nietupa na terenie Gminy Krynki w Powiecie Sokólskim . Długość 

przebudowywanego odcinka drogi 1286B – 7,42km; Most –8,0m. 

18 2011 Powiat sokólski podlaskie sokólski - Powiat 1 299 000,00 12 990 000,00 Przebudowa drogi powiatowej nr 1259B Zalesie – Achrymowce – Starowlany – Popławce wraz z budową mostu w m. Starowlany w Powiecie Sokólskim -etap II. 

19 2011 Powiat sokólski podlaskie sokólski - Powiat 1 300 000,00 7 000 000,00 Przebudowa drogi powiatowej nr 1292B Wierzchlesie – Słójka na terenie gminy Szudziałowo w Powiecie Sokólskim. Długość odcinka drogi 1292B – 7,278km. 

20 2012 Powiat suwalski podlaskie suwalski - Powiat 600 271,52 600 271,52 

Budowa przyłączy gazowych na terenie Dowspudy (gm. Raczki, woj. Podlaskie) oraz wymiana kotłówz dotychczas użytkowanych, na urządzenia zasilane gazem 

z sieci, pod potrzeby ogrzewania i ciepłej wody użytkowej budynków stanowiących mienie Powiatu Suwalskiego w Dowspudzie: budynek szkoły z siłownią i 

szatnią (pow. użytkowa 2050,8 m2), budynek internatu (pow. użytkowa 3265,70 m2), budynek biurowy w części 1/2 w sąsiedztwie szklarni (pow. 

21 2012 
Powiat 

Suwalski 
podlaskie suwalski - Powiat 600 000,00 1 311 874,00 

Przebudowa drogi powiatowej nr 1127B Wiżajny – Smolniki - Sidory w km 7+738 - 9+123 Przebudowa odcinka drogi powiatowej 1127B będzie obejmowała m.in: 

- przebudowę drogi o łącznej długości 1385m, wzmocnienie konstrukcji jezdni do przenoszenia obciążeń ruchu kategorii KR2 poprzez ułożenie nowych warstw 

bitumicznych o szerokości 5,5m; 

- wykonanie poboczy z mieszanki kruszywa łamanego 

- wykonanie nowej nawierzchni zjazdów 

22 2012 
Powiat 

Suwalski 
podlaskie suwalski - Powiat 1 000 000,00 3 073 635,00 

Przebudowa drogi powiatowej nr 1129B Wiżajny - Ejszeryszki - Rutka Tartak w km 9+170 - 11+170 

Przebudowa drogi powiatowej nr 1129B o długości ok. 2,000 km będzie obejmowała m. in.: 

- roboty przygotowawcze i pomiarowe 

- wykonanie podbudowy 

- wykonanie nawierzchni jezdni szerokości 5.5m na obciążenie ruchem KR2 

23 2012 
Powiat 

Suwalski 
podlaskie suwalski - Powiat 1 200 000,00 1 820 000,00 

Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu przez rz. Czarna Hańcza w m. Malesowizna w ciągu drogi powiatowej nr 1133B Kruszki -Szurpiły -Jeleniewo w km 

2+694Inwestycja będzie polegała na rozbiórce istniejącego obiektu mostowego, o niezadowalającej ocenie stanu 

technicznego, konstrukcji żelbetowej o długości 8,5m i ograniczonej nośności do 24 ton oraz wybudowanie nowego obiektu mostowego o konstrukcji nośnej 

stalowej o długości 15m i nośności 40 ton. 

24 2012 
Powiat 

Suwalski 
podlaskie suwalski - Powiat 1 000 000,00 3 800 544,00 

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1109B Bakałarzewo –Filipów w km 0+000 -1+950 Wnioskowane zadanie będzie obejmowało m.in.:-wzmocnienie konstrukcji 

jezdni do przenoszenia obciążeń ruchu kategorii KR3 poprzez ułożenie nowych warstw bitumicznych; 

25 2012 Powiat suwalski podlaskie suwalski - Powiat 1 000 000,00 2 371 294,00 

Budowa i rozbudowa internatu Zespołu Szkół im. Ludwika M. Paca w Dowspudzie, mająca na celu poprawę warunków technicznych ochrony przeciwpożarowej, 

które w stanie istniejącym uznane są za zagrażające życiu ludzi oraz dostosowanie budynku do użytkowania przez uczniów niepełnosprawnych polegające na 

przebudowie sanitariatów, rozbudowie o zewnętrzny szyb windy wraz z montażem dźwigu osobowego i budową zewnętrznej pochylni dla osób 

26 2013 

Powiat 

wysokomazowi

ec ki 

podlaskie 
wysokomazowiec

ki 
- Powiat 5 000 000,00 9 000 000,00 

Inwestycja polega na kompleksowej przebudowie czterech kondygnacji w Zespole Opiekuńczo-Leczniczym w Ciechanowcu–Szpital Ogólny w Wysokiem 

Mazowieckiem (dalej –ZOL). Projekt obejmuje wyburzenia  i zmianę układu  ścian  wewnętrznych,  wymianę posadzek, wymianę wewnętrznych instalacji 

elektrycznych, teletechnicznych, wodno- kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych oraz inne roboty towarzyszące. W 

27 2001022 
Gmina 

Augustów 
podlaskie augustowski Gmina Augustów Gmina 1 000 000,00 1 473 000,00 

Przedmiotem niniejszej inwestycji jest modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Pruska Mała oraz budowa sieci wodociągowej Świderek –

Obuchowizna w gm. Augustów. Inwestycja będzie polegała na montażu drugiego kompletu filtrów I i II stopnia filtracji wraz z osprzętem i uzyskanie docelowej 

wydajności, montażu sprężarki, lampy UV, remoncie obudów studziennych, wymianie pomp głębinowych, remoncie zbiorników retencyjnych, 

28 2001032 
Gmina Bargłów 

Kościelny 
podlaskie augustowski 

Gmina Bargłów 

Kościelny 
Gmina 1 000 000,00 1 319 965,40 

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa i przebudowa drogi gminnej 102880B Bargłów Dworny na długości 1344,60 m. Zakres prac w ramach inwestycji to między 

innymi: wymiana i wzmocnienie podłoża korpusu drogowego, oczyszczenie i pogłębienie rowów przydrożnych, przebudowa studni rewizyjnej, wykonacie 

nawierzchni bitumicznej o szer. 4,20m, budowę zjazdów indywidualnych i publicznych o nawierzchni bitumicznej, wykonanie poboczy z 

29 2001052 Gmina Nowinka podlaskie augustowski Nowinka Gmina 500 000,00 628 997,26 

Przebudowa drogi gminnej Szczebra - Sokolne - Kurianki w km 4+565 – 5+315, długości odcinak - 0,75 km. 

Inwestycja polega na przebudowie drogi poprzez wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej wraz z wykonaniem poboczy drogi i poboczy na zjazdach, a także 

renowacja rowów. 



30 2001062 Gmina Płaska podlaskie augustowski Gmina Płaska Gmina 1 500 000,00 

 

4 000 000,00 

 

Przebudowa stacji uzdatniania wody oraz budowa oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Płaska polegająca na przebudowie trzech stacji uzdatniania wody w 

miejscowościach Płaska, Gruszki i Serski Las oraz budowie oczyszczalni ścieków przy Urzędzie Gminy Płaska. Roboty dotyczą: prac adaptacyjnych w budynkach 

SUW wraz z technologią uzdatniania wody, budowy studni głębinowych i ich uzbrojenie, instalacji zbiorników retencyjnych, pomp sieciowych z 

technologią płuczącą oraz montaż zbiorników filtracyjnych i wymiana orurowania. 

31 2001072 Gmina Sztabin podlaskie augustowski Gmina Sztabin Gmina 800 000,00 1 300 000,00 

Budowa przedszkola wraz z blokiem świetlicowo – żywieniowym przy Szkole Podstawowej w Sztabinie. Przedmiotowy projekt zakłada wykonanie rozbudowy 

istniejącego budynku szkoły, w celu utworzenia pomieszczeń na potrzeby oddziału przedszkolnego, pomieszczeń świetlicowych, stołówki, sanitariatów. Planuje się 

wykonanie 3 klas dla przedszkolaków na piętrze. 

Dotychczasowe przedszkole zlokalizowane w budynku poza szkołą, nie spełnia właściwych potrzeb w zakresie odpowiedniego wychowania przedszkolnego. 

Świetlica i stołówka na parterze będą na potrzeby całej szkoły . 

32 2002024 

Gmina 

czarna 

Białostocka 

podlaskie białostocki 

Gmina 

czarna 

Białostock

a 

Gmina 600 000,00 1 000 000,00 

Przedmiotem wniosku jest wykonanie modernizacji budynku SP1 polegającej na kompleksowej modernizacji instalacji elektrycznej, wykonanie nowej instalacji 

niskoprądowej, wykonanie oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego, prace budowlane niezbędne do wykonania po wskazanej wyżej modernizacji instalacji oraz 

polegające na dostosowaniu pomieszczeń do osób ze szczególnymi potrzebami 

33 2002063 Gmina Łapy podlaskie białostocki Gmina Łapy Gmina 800 000,00 3 600 000,00 

Przedmiotem inwestycji jest budowa Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnego w Daniłowie Dużym, gm. Łapy, przeznaczonego do opieki dla 18 dorosłych osób 

niepełnosprawnych, w tym 12 osób korzystających z usług całodobowego zamieszkania i 6 osób z usług dziennych. Inwestycja będzie polegała na budowie nowego 

budynku (tj. wykonanie prac budowlanych, instalacji sanitarnych i elektrycznych) wraz wyposażeniem kuchni, łazienek, części mieszkalnej, sportowo-rekreacyjnej i 

34 2002082 
Gmina 

Poświętne 
podlaskie białostocki Gmina Poświętne Gmina 1 000 000,00 1 200 000,00 

Nazwa zadania :„Przebudowa drogi powiatowej nr 1522B na odcinku Pietkowo –granica gminy Poświętne”–odcinek drogi w terenie zabudowanym . Przedmiotem 

inwestycji jest przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1522B na odcinku Pietkowo –teren zabudowany –droga wojewódzka na 681. Gmina Poświętne 

będzie partycypować w kosztach przebudowy i udzieli Powiatowi Białostockiemu pomocy finansowej w wysokości 25 % 

wartości inwestycji drogowej. Długość drogi wynosi 1656 mb, a trasa drogi przebiega przez tereny zabudowy zagrodowej. W istniejącym stanie droga posiada 

nawierzchnię mineralno - 

35 2002082 
Gmina 

Poświętne 
podlaskie białostocki Gmina Poświętne Gmina 1 500 000,00 4 100 000,00 

Nazwa zadania: „Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Brzozowie Starym”. Do końca I kwartału 2021 roku zostanie sporządzona dokumentacja 

projektowa na przebudowę i rozbudowę stacji uzdatniania wody. Funkcją obiektu jest dostarczanie wody do gospodarstw domowych oraz dla rolnictwa i 

przedsiębiorstw zlokalizowanych na terenie Gminy Poświętne –jest to jedyny tego typu obiekt na terenie gminy, którym zarządza Zakład Wodociągów i 

36 2002093 Gmina Supraśl podlaskie białostocki Gmina Supraśl Gmina 2 000 000,00 4 140 000,00 

Projekt przewiduje we wsch. części budynku szkoły w Sobolewie dobudowanie klatki schodowej i piętra. Na piętrze zostanie utworzonych 7 sal lekcyjnych do 

wykorzystanie przez uczniów obecnie uczęszczających do szkoły jak i nowych. Klatka schodowa zapewni komunikacje między parterem, I piętrem i II piętrem, na 

którym zaprojektowano salę lekcyjną do lekcji fizyki wraz z kopułą astronomiczną. Wykonana zostanie dokumentacja tech. Pow.użytkowa istniejąca 3005,05 

37 2002112 

Gmina 

Turośń 

Kościelna 

podlaskie białostocki Turośń Kościelna Gmina 800 000,00 1 258 000,00 

Projekt pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ternie części wsi Tołcze i Trypucie” polegać będzie na budowie sieci kanalizacji sanitarnej na obszarze w/w 

miejscowości na ternie gminy Turośń Kościelna. Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępności ludności wsi do systemu gospodarki wodno-ściekowej. 

Dzięki realizacji projektu możliwe będzie zapewnienie efektywnego i sprawnego systemu odprowadzania ścieków na obszarze wsparcia, umożliwiając również 

poprawę jakości życia i rozwój gospodarczy. Projekt obejmować będzie realizację następujących zadań: 1)Zaprojektowanie i budowa sieci kanalizacji sanitarnej 

2) Nadzór 

38 2002123 Gmina Tykocin podlaskie białostocki Tykocin Gmina 2 000 000,00 10 324 222,00 

Przebudowa dróg gminnych, ul. Jordyka (Nr 105537B), Bernardyńskiej (Nr105531B) i Klasztornej (Nr 105539B) w Tykocinie. Zadanie obejmuje przebudowę 

konstrukcji nawierzchni ulic Bernardyńskiej i Jordyka oraz budowę chodnika wzdłuż części ulicy Klasztornej, a także przebudowa dwóch odcinków drogi 

powiatowej Nr 1380B Tykocin – Złotoria: 

- I odcinek – początkowy odcinek zaczynający się skrzyżowaniem z DW671, w pasie drogowym szer. 10,8 – 13,0m znajduje się jezdnia z brukowca zmiennej 

szerokości od 8,05 do 10,2m z obustronnymi, miejscami z uwagi na istniejące zagospodarowanie przewężonymi chodnikami z 

płyt betonowych. 

39 2002133 
Gmina 

Wasilków 
podlaskie białostocki Gmina Wasilków Gmina 1 000 000,00 2 000 000,00 

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa istniejącego budynku Publicznej Szkoły  Podstawowej  w Studziankach w celu zwiększenia liczby klas lekcyjnych oraz 

dostosowanie budynku do wymogów przeciw pożarowych. Modernizację szkoły wymusiła również reforma edukacji, która wprowadza zmiany organizacji szkół 

podstawowych wydłużając okres nauczania do ośmiu klas. Od roku szkolnego 2018-2019 liczba oddziałów szkolnych jest większa niż liczba sal lekcyjnych, co 

40 2002152 Gmina Zawady podlaskie białostocki Zawady Gmina 700 000,00 3 165 602,23 

Przedmiotem inwestycji jest etap I przebudowy (nowa nawierzchnia i poszerzenie jezdni ) dróg powiatowych Nr 1973B Mężenin-Nowe Chlebiotki- do drogi 64 i Nr 

1838B od drogi 64-Strękowa Góra-Osowiec na terenie powiatu białostockiego (Gmina Zawady) obejmujący odcinek o długości 5,0 km od granicy z Gminą Rutki. 

Inwestorem jest Powiat Białostocki. Wnioskowane środki zostaną przeznaczone na udzielenie przez Gminę Zawady pomocy finansowej Powiatowi 

41 2003042 Gmina Boćki podlaskie bielski Boćki Gmina 96 000,00 701 443,45 

Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa części istniejącego budynku Gminnego Ośrodka Kultury. Projekt rewitalizacji budynku GOK zakłada odnowę infrastruktury 

społeczno-gospodarczej poprzez kompleksową przebudowę części budynku GOK w Boćkach celem poprawy stanu technicznego i funkcjonalnego obiektu 

pełniącego funkcje społeczno-kulturalne. Projekt zakłada rozszerzenie i zwiększenie jakości i dostępności oferty kulturalnej, społecznej, rekreacyjnej i 

42 2003042 Gmina Boćki podlaskie bielski Boćki Gmina 355 000,00 1 203 405,00 
Poprawa Gospodarki wodno – ściekowej w Gminie Boćki Celem planowanej operacji jest poprawa środowiska naturalnego i warunków życia mieszkańców poprzez 

rozbudowę stacji uzdatniania wody oraz przebudowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Boćki. 

43 2003042 Gmina Boćki podlaskie bielski Boćki Gmina 462 877,00 1 590 298,11 
Utworzenie Centrum Produktu Lokalnego. Celem planowanej operacji jest skrócenie łańcucha dostaw od rolnika do konsumenta ostatecznego poprzez utworzenie 

targowiska oraz miejsca przeznaczonego na cele promocji lokalnych produktów. 

44 2003062 Gmina Orla podlaskie bielski Orla Gmina 416 000,00 520 000,00 
„Przebudowa drogi gminnej Nr 108291B Czechy Zabłotne – Pawlinowo” Przebudowa przedmiotowej drogi na odcinku o długości 1,30 km będzie polegała na 

wykonaniu nawierzchni bitumicznej i zjazdów na nieruchomości przyległe oraz drogi boczne. 



45 2004011 

Gmina 

miejska 

Grajewo 

podlaskie grajewski 

Gmina 

miejska 

Grajewo 

Gmina 4 000 000,00 

 

9 643 500,00 

 

Rewitalizacja centrum Grajewa. W zadaniu planuje się przebudowę Pl. Niepodległości, ul. Traugutta i Kilińskiego, budowę reprezentacyjnego ciągu pieszo-

jezdnego (budowa nawierzchni drogowych z parkingami, nawierzchni chodników, oświetlenia ulicznego, sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, 

sieci C.O., zieleni ozdobnej i rekreacyjnej, małej architektury, fontanny); 

46 2004022 Gmina Grajewo podlaskie grajewski Gmina Grajewo Gmina 1 000 000,00 3 353 331,43 

Przedmiot inwestycji – „Remont drogi gminnej nr 103336B Szymany – Szymany Kolonie”. 

Remont drogi gminnej przyczyni się do wzrostu poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego oraz warunków życia społeczności lokalnych. Poprawi się dostępność 

komunikacyjna do poszczególnych nieruchomości, pól, łąk, a przede wszystkim do instytucji publicznych 

47 2004032 
Gmina 

Radziłów 
podlaskie grajewski Gmina Radziłów Gmina 1 800 000,00 3 375 785,66 

Inwestycja ma na celu kompleksową modernizację stacji uzdatniania wody w msc. Słuczu, która swoim zakresem obejmie: prace remontowo-budowlane w 

budynku, roboty elektryczne i sanitarne oraz budowę zbiorników wyrównawczych. Stacja uzdatniania wody zlokalizowana jest na terenach rolniczych, zajmujących 

się produkcją mleka, tak więc dobrej jakości woda niezbędna jest zarówno do codziennego spożycia, jak i przy produkcji rolniczej. Zmiany 

48 2004062 Gmina Wąsosz podlaskie grajewski Gmina Wąsosz Gmina 1 000 000,00 1 450 000,00 

Przedmiotem inwestycji jest budowa energooszczędnego budynku komunalnego na potrzeby mieszkaniowe mieszkańców gminy Wąsosz wraz z niezbędną 

infrastrukturą techniczną. Budynek o konstrukcji murowanej, trzy kondygnacyjny, z 6 lokalami mieszkalnymi o powierzchni 40-55 m2. Mieszkania będą składać się 

z co najmniej 2 pokoi, kuchni i łazienki. Ogrzewanie poszczególnych mieszkań będzie za pomocą energii elektrycznej w korelacji z instalacją fotowoltaiczną. 

Budynek będzie podłączony do sieci wodno-kanalizacyjnej. Mieszkania na parterze będą dostosowany dla osób niepełnosprawnych. Zadanie jest na etapie 

przygotowywania koncepcji. 

49 2005022 
Gmina 

Białowieża 
podlaskie hajnowski Gmina Białowieża Gmina 984 000,00 984 000,00 

Inwestycja pn. „Przebudowa układu dróg gminnych w Białowieży wraz z oświetleniem ulicznym - ul. Sarnia oraz ul. Puszczańska II etap” obejmuję wykonanie 

nowej nawierzchni z kostki brukowej wraz z oświetleniem ulicznym. Przedmiotowe drogi są w fatalnym stanie technicznym z 

powierzchnią gruntową, która wymaga przebudowy. Łączna długość przebudowywanych dróg wynosi ok. 435 mb. Przedmiotowe drogi łączą się ze sobą i 

stanowią jeden ciąg komunikacyjny. 

50 2005022 
Gmina 

Białowieża 
podlaskie hajnowski Gmina Białowieża Gmina 1 000 000,00 1 500 000,00 

Zadanie pn. „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Gminie Białowieża” dotyczy głębokiej TERMOMODERNIZACJI budynku Urzędu Gminy, w 

którym mieści się również Ośrodek Kultury i Biblioteka. W skład inwestycji wchodzi: docieplenie stropów, dachu, wymiana stolarki, docieplenie ścian 

zewnętrznych, izolacja ścian i stropów piwnicy, modernizacja oświetlenia, montaż układu grzewczego i instalacji c.o. Dodatkowo zakładamy wymianę dachu, 

remont murków, pochylni dla niepełnosprawnych, schodów. 

51 2005032 

Gmina 

Czeremch

a 

podlaskie hajnowski Gmina Czeremcha Gmina 500 000,00 2 000 000,00 

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa systemu sieci kanalizacji na terenie Czeremchy metodą zaprojektuj iwybuduj. Głównym jej celem jest uporządkowanie 

8ospodarki ściekami na terenie miejscowości, poprzez budowę brakujących odcinków infrastruktury kanalizacyjnej, dając tym samym 

możliwość przyłączenia do sieci kanalizacyjnej mieszańcom Czeremchy. Zrealizowana inwestycja Wpłynie korzystnie na poprawę jakości środowiska 

naturalnego w szczególności wód i gleby na terenie miejscowości Czeremcha. 

52 2005062 
Gmina 

Hajnówka 
podlaskie hajnowski Gmina Hajnówka Gmina 800 000,00 1 003 889,02 

Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 108574B w Dubinach. Przedmiotem inwestycji jest nawierzchnia o szerokości jezdni 5,0 m obramowana z obu stron 

krawężnikiem betonowym wystającym poza krawędź jezdni 12 cm. Po obu stronach zaprojektowano zjazdy indywidualne lub publiczne wykonane z kostki 

brukowej betonowanej gr. 8 cm. Za krawężnikiem zaprojektowano zieleńce. Droga posiada prosty przebieg. Koniec odcinka stanowi dowiązanie się do nawierzchni 

z betonu asfaltowego istniejącego skrzyżowania ulic gminnych w km 0 + 374,42. 

53 2006011 

Gmina 

miejska 

Kolno 

podlaskie kolneński 
Gmina miejska 

Kolno 
Gmina 1 500 000,00 3 400 000,00 

Przebudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kolnie. Szkoła wymaga gruntownej modernizacji i dostosowania budynku do potrzeb osób 

niepełnosprawnych,dostępności do budynku oraz przebudowy obiektu do spełnienia norm ppoż. Planuje się dostosowanie klatek schodowych do wymogów 

ppoż., korytarzy (3 kondygnacje), wymianę podłóg, przebudowę 3 łazienek, wymianę drzwi zewnętrznych i wewnętrznych w budynku, wymianę instalacji C.O, 

przebudowę przewodów wentylacyjnych, przebudowę głównego 

Wejścia oraz przebudowę zewnętrznego boiska sportowego. 

54 2006011 

Gmina 

miejska 

Kolno 

podlaskie kolneński 
Gmina miejska 

Kolno 
Gmina 3 000 000,00 4 000 000,00 

Przebudowa i zmiana przeznaczenia części budynku byłego gimnazjum na potrzeby dostosowania dla potrzeb przedszkola miejskiego. W ramach projektu 

planuje się przebudowę klatek schodowych, dostosowanie budynku dla osób niepełnosprawnych (dźwig 



55 2006022 
Gmina 

Grabowo 
podlaskie kolneński Gmina Grabowo Gmina 121 013,00 

 

992 306,00 

 

Inwestycja pn. ,,Nowocześnie i cyfrowo – Innowacyjne oblicze Urzędu Gminy w Grabowie”. Projekt przewiduje rozwój Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych 

w usługach, poprzez wzrost liczby eUsług, wzrost ich zaawansowania, rozwój, usprawnienia i optymalizację procesów związanych z ich świadczeniem. 

Projekt wnosi bardzo pozytywny wpływ na sferę gospodarczą regionu. eUsługi, spersonalizowane, dla wszystkich grup docelowych wprowadzą ułatwienia dla 

prowadzenia działalności gospodarczej a możliwość załatwiania spraw. Projekt wykazuje WYSOKIE KORZYŚCI SPOŁECZNE. Celem Projektu jest rozszerzenie zakresu 

spraw dla Klientów. 

56 2006022 
Gmina 

Grabowo 
podlaskie kolneński Gmina Grabowo Gmina 150 000,00 621 150,00 

Inwestycja pn. ,,Przebudowa Oczyszczalni Ścieków w Grabowie”. Projekt obejmuje: przebudowę systemu napowietrzania w istniejącym reaktorze biologicznym 

wraz z montażem dmuchaw i przykryciem zbiornika uśredniającego; przebudowę elementów zewnętrznej instalacji kanalizacji na terenie oczyszczalni ścieków w 

zakresie budowy kanałów i pompowni dla osadów dowożonych z przydomowych oczyszczalni ścieków; przebudowę 

przesyłowej przepompowni ścieków; zagospodarowanie terenu; dokumentację i nadzór. 

57 2006022 
Gmina 

Grabowo 
podlaskie kolneński Gmina Grabowo Gmina 250 000,00 552 838,00 

Inwestycja pn. "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Grądy Michały w Gminie Grabowo od km 0+000,00 do km 429,28" droga publiczna nr 104283B. Droga 

przebiega przez wieś Grądy- Michały. Jezdnia jest o nawierzchni żwirowej w złym stanie. Brak odwodnienia - dochodzi do podmywania gruntów, zalewania 

budynków, do niszczenia drogi przez wody powierzchniowe. Inwestycja zakłada przebudowę jezdni na asfaltową o szer. 3,5 m, budowę sieci kanalizacji 

deszczowej, przełożenie kabla telekomunikacyjnego. 

58 2006022 
Gmina 

Grabowo 
podlaskie kolneński Gmina Grabowo Gmina 250 000,00 577 048,00 

Inwestycja pn. „Przebudowa drogi wraz z rozbiórką mostu i budową przepustu przez rzekę Skroda w miejscowości Konopki-Białystok w ciągu drogi gminnej nr 

104270B”. Most wymaga pilnej przebudowy. Szerokość jezdni 4,50-5,00 m. W miejsce mostu (belki drewniane) - przepust z karbowanych blach stalowych. Na 

dojazdach przewiduje i na połączeniu z istniejącą nawierzchnią bitumiczną się wykonana będzie jezdnia bitumiczną. Inwestycja pozwoli na: odtworzenie i 

budowę przeprawy wodnej przez rzekę Skroda. 

59 2006022 
Gmina 

Grabowo 
podlaskie kolneński Gmina Grabowo Gmina 400 000,00 581 377,00 

Inwestycji p.n. ,,Budowa instalacji fotowoltaicznej w budynkach komunalnych gminy: oczyszczalnia ścieków w Grabowie i stacji uzdatniania wody w Grabowie’’. 

Planowana inwestycja polegać będzie na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy 40 kWp dla oczyszczalni i do 40 kWp stacji uzdatniania wody, posadowionej na 

konstrukcji gruntowej. 

60 2006053 Gmina Stawiski podlaskie kolneński Gmina Stawiski Gmina 3 000 000,00 5 752 000,00 

Inwestycja dotyczy rozbudowy i przebudowy łącznika łączącego halę sportową z budynkiem szkoły podstawowej w Stawiskach. Inwestycja zakłada utworzenie 

świetlicy dla uczniów dojeżdżających do szkoły oraz stołówki z zapleczem kuchennym. Realizacja zadania pozwoli na przeniesienie szatni z zawilgoconych piwnic 

budynku szkoły, jak również utworzenie niezbędnych dla uczniów nowych łazienek oraz modernizację już istniejących, które są 

61 2007013 
Gmina 

Jedwabne 
podlaskie łomżyński Gmina Jedwabne Gmina 3 000 000,00 4 674 000,00 

Projekt obejmuje budowę ok. 3 km wodociągu na trasie: Mocarze-Szostaki-Burzyn oraz rozbudowę oczyszczalni ścieków: pompownia ścieków wyposażona w sito; 

piaskownik wyposażony w kratę samoczyszczącą; punkt zlewny ścieków z sitem bębnowym; osadnik wstępny wyposażony w napowietrzanie; bioreaktor (wymiana 

napowietrzania, wymiana wyposażenia); wiata na magazyn osadu lub poletka i workownica na osady; zagospodarowanie 

62 2007043 
Gmina 

Nowogród 
podlaskie łomżyński Gmina Nowogród Gmina 3 000 000,00 5 738 214,00 

KompleksbudynkówZespołuSzkółSamorządowychwNowogrodzieskładasięztrzechczęści:|budynekodwóchkondygnacjachnadziemnychicałkowitympodpiwniczeniui

parterowąsalągimnastyczną, która zostaławybudowanaw1958r., ||budynekdobudowanyw1987r.otrzechkondygnacjachnadziemnych(wtympoddaszeużytkowe)ica 

Łkowitym podpiwniczeniu.-III budynek-halawidowiskowo- 

63 2007062 Gmina Przytuły podlaskie łomżyński Gmina Przytuły Gmina 500 000,00 1 446 409,23 

Przedmiotem inwestycji jest ,,Przebudowa drogi gminnej nr 104626B we wsi Stara Kubra, gm. Przytuły”. Droga o długości 1805,06 m jest w złym stanie 

technicznym, z wieloma nierównościami, bez zachowania spadków podłużnych i poprzecznych. Korona drogi na całej długości jest wyniesiona ponad przyległy 

teren na wysokość około 0,3 – 0,5m. Po obu stronach, wzdłuż korony drogi funkcjonują rowy drogowe, które są zamulone, zanieczyszczone, zarośnięte 

64 2007072 
Gmina 

Śniadowo 
podlaskie łomżyński Gmina Śniadowo Gmina 2 000 000,00  4 000 000,00 

„ Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Śniadowo”. W ramach niniejszego zadania do końca 2020 roku, zostaną opracowane programy 

funkcjonalno- użytkowe (zaprojektuj i wybuduj) na dwa zadania inwestycyjne, pn.: „Budowę sieci wodociągowej spinającej i rozbudowa istniejącej sieci 

wodociągowej w gminie Śniadowo” oraz „Przebudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Śniadowie”. Budowa i rozbudowa sieci 



65 2007082 Gmina Wizna podlaskie łomżyński Gmina Wizna Gmina 1 800 000,00 

 

2 325 800,00 

 

Przedsięwzięcie obejmuje budowę dwóch kolektorów deszczowych w zlewni wód obszaru zabudowy mieszkaniowej i usługowej w Wiźnie. Dotychczasowy 

powierzchniowy sposób odprowadzania wód zwłaszcza opadowych powoduje podtopienia nieruchomości zabudowanych oraz wpływa na wysoki stan wód 

gruntowych co negatywnie wpływa na stan budynków, zawilgocenia przegród. Zadaniem sieci jest odebranie wód opadowych z dróg i placów 

oraz ich oczyszczenie przed zrzutem do pobliskich, istniejących rowów melioracyjnych. Inwestycja 

66 2008013 Gmina Goniądz podlaskie moniecki Goniądz Gmina 500 000,00 600 000,00 

PRZEDMIOT INWESTYCJI: MODERNIZACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE MIASTA GONIĄDZ 

OPIS: inwestycja zakłada wymianę przestarzałych opraw oświetleniowych (rtęciowych, sodowych) na terenie miasta na oprawy LED z nowym układem 

inteligentnego sterowania. 

67 2008032 Gmina Jaświły podlaskie moniecki Gmina Jaświły Gmina 700 000,00 3 142 650,00 

Przedmiotem wniosku jest przebudowa stacji uzdatnia wody w Dolistowie Starym polegająca na budowie nowej studni głębinowej, budowie dwóch zbiorników 

wyrównawczych o pojemności 100 m3 każdy, rozbudowie budynku stacji uzdatniania wody, zamontowanie filtrów 

(odżelaziacze, odmanganiacze) i pomp poziomych,budowa instalacji sanitarnych i 

elektrycznych,zakup:agregatuprądotwórczego,wozu asenizacyjnego i ciągnika oraz budowa 

68 2008072 
Gmina 

Trzcianne 
podlaskie moniecki Gmina Trzcianne Gmina 1 000 000,00 1 944 450,00 

Przedmiotem inwestycji będzie: 

Przebudowa z rozbudową istniejącego budynku w miejscowości Trzcianne na potrzeby 

Gminnego Centrum Usług Medycznych w Trzciannem zlokalizowanego na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 54/5. W budynku zostaną wydzielone 

pomieszczenia takie jak: gabinety lekarskie, gabinet zabiegowy, apteka na parterze budynku, gabinety rehabilitacji wraz z salą 

ćwiczeń rehabilitacyjnych na piętrze budynku. Budynek zostanie wyposażony w sanitariaty na 

69 2009022 Gmina Giby podlaskie sejneński Giby Gmina 285 000,00 1 900 000,00 

Budowa Remizy dla OSP Giby, wraz z pomieszczeniami służącymi do izolacji, oraz wyposażeniem i zakupem lekkiego wozu bojowo – ratowniczego. Realizacja 

niniejszej inwestycji ma za zadanie podniesienie bezpieczeństwa pożarowego mieszkańców Gminy, turystów oraz w przypadku zdarzenia drogowego osób 

podróżujących DK 16 do przejścia granicznego w Ogrodnikach. 

Wyodrębnione pomieszczenia w remizie OSP posłużą do odizolowania osób podejrzanych lub 

70 2009032 
Gmina 

Krasnopol 
podlaskie sejneński Gmina Krasnopol Gmina 1 800 000,00 3 564 438,65 

Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła IIw Krasnopolu. Realizacjainwestycji ma za zadanie dostosowanie do norm Dyrektywy Parlamentu 

Europejskiego i Rady 2009/125/WE orazwymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej 

w sprawie wymagań ochrony przeciwpożarowej, jakie musi spełniać lokal, w którym są 

71 2009052 Gmina Sejny podlaskie sejneński Gmina Sejny Gmina 9 750 878,00 12 282 378,00 

Przedmiotem projektu jest „Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej w Poćkunach” polegająca 

na budowie nowych pomieszczeń przedszkolnych, dodatkowych sal dydaktycznych, placu zabaw, boiska wielofunkcyjnego, parkingu oraz budowie wielofunkcyjnej 

sali gimnastycznej z zapleczem, 

przebieralniami oraz łazienkami. W obecnym budynku Szkoły trudno spełnić wymogi sanitarne 

72 2010032 

Gmina 

Dziadkowic

e 

podlaskie siemiatycki 
Gmina 

Dziadkowice 
Gmina 500 000,00 954 241,57 

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Dziadkowicach, instalacja kolektorów 

słonecznych oraz montaż podnośnika chodowego ww. budynku. Wykonane zostaną następujące prace: docieplenie ścian, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, 

docieplenie stropu i stropodachu, wykonanie opaski budynku oraz instalacji centralnego ogrzewania. 

Docieplenie ścian zewnętrznych przewiduje się na bazie styropianu 22,0 kg/m3 gr. 15 cm metodą 

73 2010042 Gmina Grodzisk podlaskie siemiatycki Gmina Grodzisk Gmina 500 000,00 1 859 800,00 

Przedmiotem inwestycji jest budowa siecie wodociągowej - połączenie istniejącej sieci wodociągowej w miejscowości Koryciny z siecią wodociągową w 

miejscowości Czaje - 

Małyszczyn; rozbudowa stacji uzdatniania wody - budowa zbiorników uśredniających na wodę uzdatnioną wraz z kontenerowym zestawem pompowym oraz 

niezbędną infrasturkturą 

techniczną; prace na terenie gminnej oczyszczalni ścieków - przebudowa przepompowni głównej 

74 2010082 
Gmina 

Perlejewo 
podlaskie siemiatycki Gmina Perlejewo Gmina 2 000 000,00 3 670 812,00 

Zakup autobusów, budowa wiat przystankowych oraz centralnego przystanku autobusowego z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu w 

centrum gminnej miejscowości 

Perlejewo, w celu stworzenia spójnej sieci połączeń komunikacyjnych oraz zaadresowania 

problemu wykluczenia komunikacyjnego na wsi, na terenie całej gminy i na potrzeby wszystkich mieszkańców, a w szczególności dzieci szkolnych i przedszkolnych 

oraz seniorów, w tym osób 

75 2011002 
Gmina 

Szudziałowo 
podlaskie sokólski 

Gmina 

Szudziałowo 
Gmina 500 000,00  2 300 000,00 

Inwestycja obejmuje przebudowę drogi gminnej „Przebudowa drogi gminnej 104927B Słoja - 

Szudziałowo, gmina Szudziałowo”. Na chwilę obecną stan nawierzchni jest bardzo zły. Jezdnia posiada nawierzchnię żwirową z licznymi uszkodzeniami. Rowy 

przydrożne są niedrożne, występują rozmycia skrajnych partii nasypu. Stan drogi powoduje duże zagrożenie dla 

bezpieczeństwa osób, które się nią poruszają. Drogą kilka razy dziennie przemieszcza się autobus 

76 2011015 

Gmina 

Dąbrowa 

Białostocka 

podlaskie sokólski 

Gmina 

Dąbrowa 

Białostocka 

Gmina 400 000,00  468 840,00 

Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w SuchodoliniePlanowana inwestycja polegać będzie na termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w 

Różanymstoku. W ramach 

przedsięwzięcia termomodernizacyjnego planowane jest: ocieplenie ścian zewnętrznych piwnic budynku, ocieplenie ścian zewnętrznych części nadziemnej 

budynku, ocieplenie stropodachu, wymiana okien, wymiana drzwi wejściowych, wykonanie nowej instalacji centralnego 

ogrzewaniawraz z grzejnikami, modernizacja oświetlenia. 

77 2011015 

Gmina 

Dąbrowa 

Białostocka 

podlaskie sokólski 

Gmina 

Dąbrowa 

Białostocka 

Gmina 400 000,00  698 410,00 

 

Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Zwierzyńcu WielkimPlanowana inwestycja polegać będzie na termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w 

Zwierzyńcu Wielkim. W 

ramach przedsięwzięcia termomodernizacyjnego planowane jest: ocieplenie ścian zewnętrznych budynku, ocieplenie ścian zewnętrznych piwnic, ocieplenie 

stropu nad wnęką przy wejściu, 

ocieplenie stropodachu, wymiana okienpiwnic oraz parteru i piętra, wymiana drzwi 

78 2011015 

Gmina 

Dąbrowa 

Białostocka 

podlaskie sokólski 

Gmina 

Dąbrowa 

Białostocka 

Gmina 400 000,00  701 750,00 

Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w RóżanymstokuPlanowana inwestycja polegać będzie na termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w 

Różanymstoku. W ramach przedsięwzięcia termomodernizacyjnego planowane jest: ocieplenie ścian zewnętrznych 

budynku warstwą izolacji termicznej, ocieplenie ścian zewnętrznych piwnic budynku, ocieplenie stropu nad wnęką przy wejściu, ocieplenie stropodachu, wymiana 

okien piwnic, parteru oraz 

piętra na okna szczelne z urządzeniami nawiewnymi, wymiana drzwi zewnętrznych, wymiana 

79 2011022 Gmina Janów podlaskie sokólski Gmina Janów Gmina 450 000,00  1 204 117,73 

Przedmiotem inwestycji będzie przebudowa drogi gminnej Podłubianka – Brzozowe Błoto – 

Kwasówka o długości 2685 m. Jest to droga łącząca dwie drogi powiatowe droga powiatowa nr 1309B Rozedranka Stara – Podłubianka – Białousy i nr 1308B DK 8 - 

Brody – Bombla – Białousy – Janów oraz przebiega przez trzy miejscowości: Podłubiankę Brzozowe Błoto oraz Kwasówkę. W 

ramach przebudowy przewiduje się wykonanie nawierzchni bitumicznej z masy mineralno – 

80 2011043 Gmina Krynki podlaskie sokólski Gmina Krynki Gmina 500 000,00  2 500 000,00 Przebudowa ulicy Granicznej w Krynkach . Długość przebudowanego odcinka drogi nr 104977B – 1067,4 mb 



81 2011052 Gmina Kuźnica podlaskie sokólski Kuźnica Gmina 2 000 000,00 

 

8 050 537,00 

 

Rozbudowa oczyszczalni ścieków i przepompowni w miejscowości Kuźnica. Celem inwestycji jest poprawa systemu oczyszczania ścieków w Kuźnicy oraz 

ograniczenie jego negatywnego wpływu środowiskowego. W ramach inwestycji planowana jest budowa nowych urządzeń i elementów technologicznych, 

wymiana istniejących zużytych i sprawiających problemy eksploatacyjne 

urządzeń i obiektów oraz dostosowanie technologii do aktualnie stosowanych norm i przepisów, w tym w zakresie ochrony środowiska. 

82 2011062 

Gmina 

Nowy 

Dwór 

podlaskie sokólski Gmina Nowy Dwór Gmina 1 500 000,00 3 586 974,44 

W ramach inwestycji zaplanowano przebudowę i rozbudowę drogi gminnej nr 103587B (Synkowce - Kudrawka) na odcinku od skrzyżowania z droga powiatową nr 

1249 do drogi powiatowej nr 1250B wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbedną infrastrukturą techniczną na terenie gminy Nowy Dwór, powiat 

sokólski - województwo podlaskie, w celu 

poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie gminy oraz zapewnienia większego 

83 2011072 Gmina Sidra podlaskie sokólski Gmina Sidra Gmina 450 000,00 545 000,00 

Poprawa jakości oraz ciągłości dostaw wody na terenie gminy Sidra poprzez wybudowanie sieci wodociągowej łączącej miejscowość Sidra z miejscowością Jurasze. 

Zamierzenie inwestycyjne polega na wykonaniu nowego odcinka sieci wodociągowej, spełniającego aktualne przepisy 

techniczno – budowlane. Przeznaczeniem planowanego odcinka sieci wodociągowej jest 

odciążenie hydroforni znajdującej się w miejscowości Makowlany, zasilającej większą część 

84 2011083 Gmina Sokółka podlaskie sokólski Sokółka Gmina 500 000,00 1 676 256,58 
Przedmiotem inwestycji jest rozbiórka i budowa mostu przez rz. Sokołda wraz z dojazdami w ciągu drogi gminnej oraz oznakowanie ścieżki rowerowej dochodzącej 

do mostu w Dworzysku. Obiekt jest w złym stanie technicznym uniemożliwiającym jego użytkowanie. Nowy most 

85 2012012 
Gmina 

Bakałarzewo 
podlaskie suwalski Gmina Bakałarzewo Gmina 500 000,00 824 222,45 

Przedmiotem planowanej inwestycji jest przebudowa drogi gminnej nr 101925B i nr 101924B 

Zdręby-Nowy Skazdub-Klonowa Góra o długości łącznej 2,300 km. Droga w obszarze planowanej przebudowy posiada obecnie nawierzchnię żwirową o zmiennej 

szerokości 3,0 ÷ 3,7m. W nawierzchni występują duże nierówności, zapadnięcia i wyboje. Przebudowywana droga 

prowadzi do zlewni mleka, lokalu wyborczego, świetlicy wiejskiej i boiska w Zdrębach. Stanowi 

także łącznik między dwiema drogami powiatowymi: Suwałki-Stara Chmielówka-Bakałarzewo 

86 2012032 
Gmina 

Jeleniewo 
podlaskie suwalski Gmina Jeleniewo Gmina 500 000,00 746 725,64 

Inwestycja obejmuje przebudowę drogi gminnej nr 101792B we wsi Szurpiły (długość 1,792 km) i drogi wewnętrznej (długość 0,251 km) oznaczonej nr geod. 25/1, 

26/1, 26/2, 15/1 - obręb 

Szurpiły oraz nr geod. 37/2, 85/1, 83/7 - obręb Wodziłki, gmina Jeleniewo. Długość Łączna drogi gminnej wraz z drogą wewnętrzną wynosi 2,043 km. 

Przebudowywana droga położona jest w 

Suwalskim Parku Krajobrazowym. Odcinek drogi gminnej łączy się z drogą powiatową nr 1133B i 

87 2012042 Gmina Przerośl podlaskie suwalski Gmina Przerośl Gmina 800 000,00 2 191 748,06 

Planowaną do realizacji inwestycją jest zadanie pn. "Przebudowa drogi wraz z budową 

chodnika, oświetleniem oraz infrastrukturą towarzyszącą (budowa kanalizacji teletechnicznej, rowów przydrożnych, studni chłonnych, przepustów wodnych 

rurowych, zjazdów, elementów 

88 2012052 Gmina Raczki podlaskie suwalski Gmina Raczki Gmina 1 000 000,00 2 500 000,00 

Przedmiotem inwestycji jest "Przebudowa, rozbudowa, dobudowa i nadbudowa budynku 

strażnicy OSP Raczki w celu utworzenia sali widowiskowo-koncertowej etap III i etap IV". Budowa Sali widowiskowo-koncertowej odbywa się etapami i została 

rozpoczęta w 2017 r.. Na etapy I i II wydano kwotę: 1 999 137,47 zł. Planowane etapy III i IV inwestycji na które składany jest 

wniosek obejmuje wykonanie docieplenia i elewacji budynku (etap III) oraz wykończenie wraz z 

89 2012072 Gmina Suwałki podlaskie suwalski Gmina Suwałki Gmina 800 000,00 2 427 100,00 

W ramach planowanej inwestycji zostanie wybudowana droga gminna nr 101998B Wasilczyki- 

Przebród na długości 2084,0 m. Realizowana inwestycja znajdzie się w obrębie drogi ekspresowej S61 oraz drogi wojewódzkiej DW 653. W ramach budowy 

zaplanowano wykonanie drogi jednojezdniowej dwukierunkowej o szer. 5,0m z jednostronnym chodnikiem po stronie prawej i poboczem po stronie lewej, 

oświetlenie na długości 1500,0m w obrębie istniejącej zabudowy 

90 2012092 Gmina Wiżajny podlaskie suwalski Gmina Wiżajny Gmina 900 000,00 2 826 475,00 

Rozbudowa drogi gminnej na odcinku Ługiele –Dzierwany o długości ok. 2,7 km. Inwestycja 

obejmować będzie przebudowę nawierzchni żwirowej na nawierzchnię utwardzoną –bitumiczną o szerokości 4,50 m oraz wykonanie obustronnych poboczy 

kruszywowych o szerokości ok. 0,75 

m. Przewiduje się budowę iprzebudowę zjazdów na działki przyległe i do zabudowań oraz 

przepustów pod drogą i pod zjazdami.Wykonanie progów zwalniających oraz oznakowania 

91 2013011 

Gmina 

Miejska 

Wysokie 

Mazowieckie 

podlaskie wysokomazowiecki 

Gmina Miejska 

Wysokie 

Mazowieckie 

Gmina 3 000 000,00 6 010 895,73 

Wniosek dotyczy budowy uzbrajania drogi krajowej nr 66 w obrębie administracyjnym miasta Wysokie Mazowieckie. Przebudowana będzie ona w zakresie 

infrastruktury drogowej, mostowej i deszczowej przez GDDKiA, przez PGE w zakresie branży elektrycznej oraz przez Miasto Wysokie Mazowieckie w zakresie 

kanalizacji sanitarnej, wodociągu, sieci ciepłowniczej oraz oświetlenia ulicznego (media należące do miasta) - na mocy trójstronnego porozumienia. Jest to ważne 

zwłaszcza ze względu na konieczność podniesienia bezpieczeństwa ruchu oraz złego stanu technicznego mediów zwłaszcza kanału sanitarnego. 

92 2013023 

Gmina 

Ciechanowi

ec 

podlaskie wysokomazowiecki Ciechanowiec Gmina 3 000 000,00 5 000 000,00 

Remont budynku Szkoły Podstawowej w Ciechanowcu oraz Budynku Szkoły Podstawowej w Łempicach polegać będzie na modernizacji wnętrz wraz z 

przystosowaniem obiektu dla osób z niepełnosprawnościami oraz niezbędną infrastrukturą techniczną. Zakłada się remont 

trzykondygnacyjnych istniejących budynków w tym modernizacja instalacji wod–kan., instalacji elektrycznej, instalacji teletechnicznej oraz wszelkie roboty 

budowlane. Inwestycja obejmuje 

remont dwóch budynków będących w zasobie Gminy. 

93 2013033 Gmina Czyżew podlaskie wysokomazowiecki Gmina Czyżew Gmina 3 000 000,00  8 400 000,00 

Budowa przedszkola miesko - gminnego. Gmina nie posiada budynku przedszkola spełniającego odpowiednie normy i parametry, przystosowanego do osób 

niepełnosprawnych (3 oddziały 

mieszczą się na piętrze budynku Urzędu, pozostałe w budynku Szkoły). Stworzenie 

odpowiedniego nowoczesnego kompleksu dla dzieci wraz z zapleczem socjalnym i placem zabaw jest niezbędne do zapewnienia właściwych, bezpiecznych 

warunków do rozwoju i nauki. Nowy 

94 2013052 
Gmina Kobylin - 

Borzymy 
podlaskie wysokomazowiecki 

Gmina Kobylin - 

Borzymy 
Gmina 720 000,00  900 000,00 

Zaprojektowanie i budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów (PSZOK) na terenie Gminy 

Kobylin-Borzymy. Realizacja przedmiotowej inwestycji pozwoli gminie dostosować się do wymagań przepisów prawa nakładających na gminę obowiązek 

posiadania PSZOK-u 

95 2013052 

Gmina 

Kobylin - 

Borzymy 

podlaskie wysokomazowiecki 

Gmina 

Kobylin - 

Borzymy 

Gmina 1 500 000,00  5 000 000,00 

Przebudowa i rozbudowa budynku dawnej szkoły podstawowej ( z 1915 roku -obecnie pustostan) ze zmianą sposobu użytkowania na Gminne Centrum Kultury wraz 

z zagospodarowaniem terenu, infrastrukturą techniczną dostosowaną także dla osób niepełnosprawnych i budową garażu OSP. Powstanie obiektkultury,którego 

gmina nie posiada. W budynku będzie świetlica, sala konferencyjna, biblioteka itp. Inwestycja realizowana będzie na działce nr. 507 w miejscowości 

Kobylin-Borzymy 



181 998 039,52 

96 2013072 

Gmina 

Nowe 

Piekuty 

podlaskie 
wysokomazowiec

ki 

Gmina Nowe 

Piekuty 
Gmina 500 000,00 

 

900 000,00  

Zakup nowego wozu ratowniczo gaśniczego dla jednostki OSP Nowe Piekuty, która jest jednostką typu S-2 wyposażoną w pojazd GCBA 5/24 Jelcz 010R oraz pojazd 

SLRt Iveco. Od dnia 05.08.1999r. jednostka należy do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. Zasięg operacyjny jednostki OSP Nowe Piekuty obejmuje 35 

miejscowości z terenu gminy Nowe Piekuty oraz sąsiednich gmin: Szepietowa, Brańska, Poświętnego i Sokół. Strażacy ratownicy z OSP Nowe 

Piekuty wielokrotnie w ciągu roku wyjeżdżają do pożarów oraz wypadków drogowych. 

97 2013082 Gmina Sokoły podlaskie 
wysokomazowiec

ki 
Gmina Sokoły Gmina 4 000 000,00 10 500 000,00 

 

Przedmiotem inwestycji jest budowa wielofunkcyjnego obiektu targowo-wystawienniczego i obejmuje 2 hale łukowe z częścią administracyjną o pow. użytkowej 

1.302,30 m², utwardzenie terenu o pow. 14.000,00 m² - część handlowa, zagospodarowanie terenu, drogi dojazdowe. 

Obiekt został tak zaprojektowany, aby mógł odbywać się handel zwierzętami różnych gatunków. 

W jednej hali są boksy dla zwierząt, część umożliwiającą przygotowanie zwierząt do sprzedaży 

98 2013093 

Gmina 

Szepietow

o 

podlaskie 
wysokomazowiec

ki 

Gmina 

Szepietowo 
Gmina 2 000 000,00 4 360 000,00 

Planowana inwestycja będzie polegać na budowie i przebudowie stacji uzdatniania wody w miejscowości Szepietowo i Średnica, wraz z budową wodociągu w 

Szepietowie. W wyniku realizacji inwestycji w Średnicy woda nie będzie uzdatniana - pozostaną czynne studnie 

99 2013120 

Gmina 

Wysokie 

Mazowieckie 

podlaskie 
wysokomazowiec

ki 

Gmina 

Wysokie 

Mazowiecki

e 

Gmina 2 000 000,00 3 400 000,00 

Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Jabłonce Kościelnej. 

Inwestycja realizowana będzie na działce gminnej położonej w miejscowości Jabłonka Kościelna o numerze geodezyjnym 6/6. Dobudowana część do budynku 

funkcjonującej szkoły uzupełni dotychczasową bazę dydaktyczną, jednocześnie umożliwi powstanie pierwszego na terenie 

gminy żłobka, stanie się jednocześnie siedzibą nowoutworzonej Biblioteki Gminnej. 

100 2014022 

Gmina 

Kołaki 

Kościelne 

podlaskie zambrowski 

Gmina 

Kołaki 

Kościelne 

Gmina 500 000,00 795 000,00 

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa ul. Podleśnej oraz odcinka ul. Arc. R. Jałbrzykowskiego o łącz. dł. 365 m w miejscowości Kołaki Kościelne poprzez zmianę 

nawierzchni żwirowej na bitumiczną. Stan istniejący: nawierzchnia żwirowa o zmiennej szerokości 3-6 m. W okresach o dużej intensywności opadów występuje 

duże ograniczenie przejezdności. I Etap inwestycji zakłada wykonanie dokumentacji projektowej. II Etap: wykonanie prac 

101 2014022 

Gmina 

Kołaki 

Kościelne 

podlaskie zambrowski 

Gmina 

Kołaki 

Kościelne 

Gmina 1 000 000,00 1 350 000,00 

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi gminnej nr 106117 B relacji Kołaki Kościelne- Gunie Ostrów. Stan istniejący: Droga posiada jezdnię bitumiczną o 

długości 1350 m i zmiennej szerokości 3,5 -5m, posiadającą głębokie koleiny oraz liczne ubytki i spękania nawierzchni. W wyniku przebudowy zostanie 

wzmocniona podbudowa drogi (uzupełnienie warstw wraz z mechanicznym zagęszczeniem) oraz nastąpi całkowita wymiana nawierzchni bitumicznej wraz z 

102 2014042 
Gmina 

Szumowo 
podlaskie zambrowski Gmina Szumowo Gmina 500 000,00 825 749,52 

Przedmiotem inwestycji jest budowa budynku Świetlicy Wiejskiej o powierzchni użytkowej 196,88 m2 wraz z niezbędną  infrastrukturą  techniczną,  w  

miejscowości  Wyszomierz  Wielki, na działce o nr ewid. 198. W budynku znajdą się  dwie  sale:  mała  o  powierzchni  27,45  m2 oraz duża o powierzchni 110,7 

m2, damska i męska toaleta, a także zaplecze kuchenne. W ramach zagospodarowania terenu, zostanie wykonane ok 600 m2 placu 

postojowego. Budynek świetlicy wiejskiej, wykorzystywany będzie między innymi jako 

miejsce do organizacji: imprez okolicznościowych, spotkań wyborczych, szkoleń i zebrań prowadzonych przez osoby i instytucje zewnętrzne, zebrań wiejskich i 

spotkań z mieszkańcami organizowanych przez Wójta Gminy Szumowo, lub Radę Sołecką, czy też 

103 2014052 
Gmina 

Zambrów 
podlaskie zambrowski Gmina Zambrów Gmina 1 200 000,00 3 003 486,95 

"Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w miejscowości Poryte- Jabłoń" Przedmiotem wniosku jest inwestycja polegająca na rozbudowie budynku 

Szkoły Podstawowej o budowę pełnowymiarowej sali gimnastycznej wraz z adaptacją istniejących pomieszczeń na 2 sale dydaktyczne oraz budowie niezbędnej 

infrastruktury towarzyszącej, utworzenie powierzchni utwardzonych, wykonanie trawników oraz zieleni niskiej.Sala 

104 2062011 
Powiat Miasto 

Łomża 
podlaskie łomżyński - Powiat 1 200 000,00 3 368 415,00 

Celem projektu jest zwiększenie dostępności transportowej w m. Łomża, wpływające na życie społeczno-gospodarcze jego mieszkańców, poprzez rozbudowę drogi 

gminnej nr 101204B w Łomży (ul. Bursztynowa) o dł. 540m. Projekt obejmuje wykonanie m.in: dokumentacji projektowej; jezdni bitumicznej; chodników; zjazdów; 

przebudowę kanalizacji deszczowej; usunięcie kolizji z sieciami; oświetlenia ulicznego, rozwiązań dodatkowych; budowę 6 i przebudowę 2 skrzyżowań, wykupy 

gruntów 

 


