
WOJEWÓDZTWO PODLASKIE

Lp. Rodzaj wnioskodawcy
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Gmina
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Przedmiot i krótki opis inwestycji

REKOMENDACJA 

KOMISJI

1 gmina 2007022 podlaskie łomżyński Łomża (gmina wiejska) 4 500 000,00 5 000 000,00

Rozbudowa  budynku  SP  w  Konarzycach  na  potrzeby  prowadzenia  szkoły  podstawowej  i  punktu przedszkolnego. Zakres  projektu: 

dobudowa m.in.: sale dyd., pokój nauczycielski, szatnie, łazienki, pomieszczenia  socjalne  oraz łącznik z salą gimn., montaż paneli 

fotowolt. i gruntowej pompyciepła. Obiekt będzie przystosowanydla osób z niepełn. oraz osób ze szczególnymi  potrzebami.
3 000 000,00 zł

2 gmina 2004053 podlaskie grajewski
Szczuczyn (gmina miejsko-

wiejska)
4 955 065,00 5 955 065,00

Przedmiotem Projektu jest utworzenie Centrum Zarządzania Komunalnego i Kryzysowego w m. Szczuczyn. Inwestycja obejmuje budowę 

kompleksu budynków tj. magazynu, zaplecza komunalnego oraz przestrzeni biurowej. Planuje się również wprowadzenie systemu 

zarządzania usługami komunalnymi (woda, ścieki, ciepło) celem wzrostu jakości i ciągłości dostaw oraz bezpieczeństwa mieszkańców. W 

budynkach zostaną zastosowane nowoczesne ekologiczne rozwiązania, które przyczynią się do poprawy stanu środowiska. 560 000,00 zł

3 gmina 2008063 podlaskie moniecki
Mońki (gmina miejsko-

wiejska)
3 500 000,00 7 716 711,00

Modernizacja oraz udrożnienie sieci kanalizacji deszczowej. Kanalizacja odprowadza do rzeki Targonka wody opadowe z powierzchni 

miasta Mońki. Zakres robót ustalono w oparciu o inwentaryzację stanu istniejącego oraz o opracowaną koncepcję techniczną. Inwestycja 

realizowana będzie w formule zaprojektuj i wybuduj. Wybór wykonawcy nastąpi zgodnie z UZP. (zbiorniki retencyjne)
1 000 000,00 zł

4 gmina 2006011 podlaskie kolneński Kolno (gmina miejska) 1 200 000,00 1 500 000,00

Przebudowa istniejącego boiska do piłki nożnej. W  zakres planowanych robót wchodzi budowa systemu  drenażu 

odwadniającego,budowa systemunawadniania boiska oraz wykonanie nowej płyty boiska o nawierzchnitrawiastej.W zakres  robót  

wejdzie  również  przebudowa  części  bieżni  i  dostosowanie  wysokościowe przyległego terenu do projektowanego boiska.
650 000,00 zł

5 gmina 2003021 podlaskie bielski Brańsk (gmina miejska) 1 051 938,00 1 168 820,00

Przedmiotem inwestycji jest zadanie pn.: „Termomodernizacja budynków Przedszkola im. Sióstr Sercanek w Brańsku”. Inwestycja swoim 

zakresem będzie obejmowała głęboką termomodernizację budynku starego i nowego przedszkola. 

400 000,00 zł

6 powiat 2011000 podlaskie sokólski 2 033 664,89 4 661 246,04

Modernizacja infrastruktury sportowej przy Zespole Szkół Zawodowych im. Elizy Orzeszkowej w Sokółce.  Budowa boiska 

wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem, wyposażeniem, oświetleniem, monitoringiem: 2x boisko do gry w koszykówkę, 2x boisko do gry w 

siatkówkę, boisko do gry w tenisa, boisko do gry w piłkę ręczną. Budowa boiska lekkoatletycznego wraz z wyposażeniem, oświetleniem i 

monitoringiem: 1 boisko lekkoatletyczne o charakterze wielofunkcyjnym o nawierzchni ze sztucznej trawy, bieżnia okrężna, czterotorowa 

200m, z bieżnią prostą, czterotorową o długości 60m, zeskok do skoku w dal z rozbiegiem, rzutnia do pchnięcia kulą, ogrodzenie boiska, 

instalacja sprzętu sportowego, instalacja odwadniająca boiska. Budowa siłowni zewnętrznej ( prasa nożna, wioślarz, wyciskanie siedząc, 

ławka skośna). Budowa strefy street workout. Adaptacja części budynku ZSZ w Sokółce na potrzeby szatni sportowych z sanitariatami i 

magazynku na sprzęt sportowy.

2 000 000,00 zł

7 powiat 2010000 podlaskie siemiatycki 4 464 765,90 5 510 000,00

Budowa strzelnicy cywilno-sportowej z możliwością wykonywania strzelań na 100 m z infrastrukturą techniczną towarzyszącą obsłudze 

strzelnicy: pomieszczenia adm-biurowe, magazyn, wiata na szkolenia, zbiorniki na nieczystości stałe , zbiornik bezodpływowy na 

nieczystości ciekłe, studnia, doprowadzenie zasilania w energię elektryczną,  plac utwardzony, parkingi, ogrodzenie, wyposażenie. 

Strzelnica przeznaczona do ćwiczeń, sportowych, szkolnych i wojskowych oraz myśliwskich. 1 800 000,00 zł

8 gmina 2013042 podlaskie wysokomazowiecki Klukowo (gmina wiejska) 750 000,00 900 000,00

Zakup  nowego  średniego  uterenowionego  samochodu  ratowniczo-gaśniczego  dla  jednostki  OSP Klukowo, która jest wyposażona w 

samochody: Star GBA 2,5/16 z 1988r., Scania GCBA 5/32 P400 z 2011 r. i Ford Transit z 2009 r. Od 1995 roku jednostka należy do KSRG. 

Zasięg operacyjny jednostki OSPKlukowo obejmuje terengminy Klukowo oraz sąsiednich gmin. Strażacy z OSP Klukowo wielokrotnie w 

ciągu roku wyjeżdżają do pożarów oraz wypadków. Członkowie OSP aktywnie uczestniczą w szkoleniach, gminnych zawodach 

pożarniczych oraz ćwiczeniach, podnosząc w ten sposób swoje umiejętności w wyszkoleniu  oraz  gotowość  operacyjną.  Jednostka  OSP  

zabezpiecza  utrzymanie  porządku  i bezpieczeństwa podczas imprez organizowanych przez Gminę Klukowo.

200 000,00 zł

Środki finansowe dla jednostek samorządu terytorialnego - wnioski rekomendowane przez Wojewodę na podstawie § 6 ust. 2b uchwały nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych 

przez jednostki samorządu terytorialnego (M.P. z 2020 r. poz. 662
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9 gmina 2014052 podlaskie zambrowski Zambrów (gmina wiejska) 2 044 294,00 2 044 294,00

„Przebudowa, rozbudowa, termomodernizacja i remont świetlicy wiejskiej” na działce nr. ew. 142/2 w m. Wola Zambrowska, gm. 

Zambrów.” Przedmiotem wniosku jest inwestycja polegająca na przebudowie, rozbudowie, termomodernizacji i remoncie świetlicy 

wiejskiej w miejscowości Wola Zambrowska. Przebudowane zostanie wnętrze świetlicy, dach i elementy zewnętrzne – schody. Budynek 

zostanie docieplony, stolarka okienna i drzwiowa wymieniona. Wyremontowane zostaną pomieszczenia świetlicy tj. sala spotkań oraz 

zaplecze socjalne. Powstanie nowy węzeł sanitarny dostosowany do osób niepełnosprawnych oraz podjazd zewnętrzny. Budynek zyska 

ogrzewanie ekologiczne w postaci pom ciepła o mocy 40 kW. Zaprojektowano również instalację fotowoltaiczną o mocy 5,0 kW. Obiekt 

będzie ogólnodostępny.

1 000 000,00 zł

10 powiat 2012000 podlaskie suwalski 1 226 617,00 1 752 310,00

Przebudowa drogi powiatowej nr 1157B Krasnopol - Gremzdel - Jegliniec - Wiatrołuża w km 10+000 - 11+130

750 000,00 zł

11 gmina 2011043 podlaskie sokólski
Krynki (gmina miejsko-

wiejska)
800 000,00 920 000,00

Przebudowa układu komunikacyjnego ulic gminnych Grodzieńska i Polna w Krynkach. 

800 000,00 zł

12 gmina 2003032 podlaskie bielski
Bielsk Podlaski (gmina 

wiejska)
701 700,00 701 700,00

Remont świetlicy wiejskiej we wsi Knorydy.

400 000,00 zł

13 powiat 2011000 podlaskie sokólski 828 000,00 920 000,00

Budowa łącznika będącego komunikacją pomiędzy  budynkiem Zespołu Szkół Rolniczych ul. Polna 1 w Sokółce,  położonego na działce o 

numerze 740/1  , a budynkiem Zespołu Szkół w Sokółce ul. Mickiewicza 11 , położonego na działce o numerze 740/2 . Powierzchnia 

użytkowa budynku (łącznika) wynosi około 200m².
828 000,00 zł

14 powiat 2002000 podlaskie białostocki 1 800 000,00 2 000 000,00

Przebudowa DPS w Choroszczy, przeznaczonego dla 286 osób przewlekle chorych psychicznie. Planowane prace mają na celu stworzenie 

warunków ograniczających rozprzestrzenianie się chorób zakaźnych - budowa łazienek przy każdym pokoju mieszkalnym. W dalszych 

etapach planuje się utworzenie dodatkowych pomieszczeń min. do terapii i rehabilitacji, izolatorium, stworzenie warunków do 

bezpiecznych kontaktów z rodziną oraz gabinetów lekarskich. 1 800 000,00 zł

15 powiat 2011000 podlaskie sokólski 444 375,00 2 221 875,00

Budowa Strzelnicy  typu S.C.-W na działce nr 388/1 w obr. Cimanie gm. Kuźnica , Powiat Sokólski w ramach programu „Strzelnica w 

powiecie” dofinansowywanego  z MON.  

444 375,00 zł

16 powiat 2001000 podlaskie augustowski 3 400 000,00 7 200 000,00

Przebudowa odcinków dróg powiatowych Nr 1201B Płociczno - Bryzgiel oraz Nr 1199B Ateny - Bryzgiel.

1 000 000,00 zł

17 gmina 2011083 podlaskie sokólski
Sokółka (gmina miejsko-

wiejska)
4 512 529,50 4 512 529,50

Budowa Biblioteki Publicznej z Centrum Dziedzictwa Kulturowego: obiekt ogólnodostępny 3-kondygn.; charakter biblioteczno-

eduk.:biblioteka-wypożyczalnie,czytelnie(dorośli,dzieci);turyst.-kultur.:regionalne centrum dziedzictwa (np.Park Kulturowy Bohoniki 

PK),punkt zarządzania, promocji gł.szlaków turyst.Regionu;sala audiowizualna, przestrzenie ekspozycyjne, pomieszczenia adm.-biur., 

sanitariaty. Efekt:wzrost liczby osób korzystających z oferty turystyczno-kulturalnej(kraj,świat)i biblioteki. 1 300 000,00 zł

18 gmina 2008072 podlaskie moniecki Trzcianne (gmina wiejska) 874 336,00 913 696,00

Budowa budynku świetlicy wiejskiej we wsi Krynica gm. Trzcianne. Planowane jest wybudowanie nowego budynku w miejscowości 

Krynica, przeznaczonego na świetlicę wiejską. 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 Trzcianne, lub Radę Sołecką, czy też spotkań Koła Gospodyń 

Wiejskich.   

190 000,00 zł
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19 gmina 2003082 podlaskie bielski Wyszki (gmina wiejska) 500 000,00 2 600 000,00

Przebudowa i rozbudowa budynku szkoły podstawowej o salę gimnastyczną wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz 

zagospodarowaniem terenu. 

400 000,00 zł

20 gmina 2011083 podlaskie sokólski
Sokółka (gmina miejsko-

wiejska)
1 556 061,32 1 556 031,32

Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku OSP w St. Kamionce. Inwestycja:rozbudowa budynku remizy OSP o dodatkowy garaż dla 

potencjalnego samochodu pożarniczego ,pomieszczenia socj., magazynowe i kotłownię z budową infrastruktury tech.(budowa instalacji 

zbiornikowej na gaz płynny) z ogrodzeniem panelowym, zbiornik bezodpływowy na nieczystości ciekłe, komunalne, doziemna instalacja 

ciepłow. i utwardzenie ter enu z wyznaczeniem miejsc postojowych. 700 000,00 zł

21 województwo 2000000 podlaskie 6 000 000,00 6 000 000,00

Zadanie obejmuje III (końcowy) etap budowy Centralnego Magazynu Zbiorów Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu. 

W ramach inwestycji planowane są prace wykończeniowe segmentu ekspozycyjno – edukacyjnego oraz zakup wyposażenia pozwalające 

na rozpoczęcie pełnego użytkowania obiektu. Zadanie obejmuje również montaż instalacji pomp ciepła i paneli fotowoltaicznych 

pozwalających na obniżenie bieżących kosztów eksploatacyjnych oraz uzyskanie efektów ekologicznych. 4 000 000,00 zł

22 gmina 2013072 podlaskie wysokomazowiecki
Nowe Piekuty (gmina 

wiejska)
1 800 000,00 1 900 000,00

Zakup specjalistycznego sprzętu niezbędnego do budowy i bieżącego utrzymania zbiorników retencyjnych, dróg i kanalizacji. W ramach 

inwestycji zostanie zakupiony specjalistyczny sprzęt wykorzystywany w gospodarce komunalnej: koparko- ładowarka, ciągnik  (z 

osprzętem: tur, pług do odśnieżania, kosz do tura), zamiatarko-obmiatarka, kosiarka bijakowa na wysięgniku, przyczepa transportowa,  

piaskarko -solarka, równiarka, mini-koparka  oraz samochód transportowy z wywrotką o ładowności do 3,5 ton. 500 000,00 zł

23 gmina 2004032 podlaskie grajewski Radziłów (gmina wiejska) 1 600 000,00 1 600 000,00

Inwestycja ma na celu kompleksową modernizację stacji uzdatniania wody w msc. Święcienin, która swoim zakresem obejmie: prace 

budowlane, roboty elektryczne i sanitarne. Woda ze stacji dostarczana będzie zarówno do gospodarstw rolnych, domowych, Domu 

Pomocy Społecznej, szkół podstawowych, przedsiębiorstw oraz gospodarstw agroturystycznych.  Budowa dwóch zbiorników 

wyrównawczych  umożliwi zaspokojenie zapotrzebowania w wodę z sieci, którego wyraźny wzrost spowodowany zmianami 

klimatycznymi, skutkującymi zjawiskiem suszy, jest obserwowany. 

650 000,00 zł

24 powiat 2008000 podlaskie moniecki 7 000 000,00 7 000 000,00

Przedmiotem inwestycji będzie termomodernizacja 4 budynków Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach oraz 

wymiana sieci ciepłowniczej.

3 800 000,00 zł

25 powiat 2002000 podlaskie białostocki 2 000 000,00 2 200 000,00

Przebudowa byłego Oddziału Chirurgicznego z Blokiem Operacyjnym na potrzeby Oddziału Chorób Wewnętrznych i Diabetologii. Obecnie 

funkcjonujący Oddział Chorób Wewnętrznych i Diabetologii dysponuje 38 łóżkami, zlokalizowany jest na II piętrze budynku Szpitala w 

Łapach. Pomieszczenia oddziału nie spełniają wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych wymagań, jakim 

powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą i wymagają remontu oraz dostosowania 

do wymogów. Pokoje chorych są wieloosobowe bez węzłów sanitarnych. Pomieszczenia higieniczno-sanitarne niedostosowane są do 

potrzeb osób niepełnosprawnych. Brak w oddziale izolatek. Wyremontowana kondygnacja  pozwoli na zapewnienie właściwego 

zabezpieczenia w świadczenia medyczne w dziedzinie chorób wewnętrznych i diabetologii w standardzie określonym rozporządzeniem i  

zachowanie norm sanitarnych niezbędnych w sytuacji zagrożenia epidemiologicznego.

2 000 000,00 zł

26 gmina 2003062 podlaskie bielski Orla (gmina wiejska) 800 000,00 1 000 000,00

„Budowa miejsca do organizacji festynów plenerowych w centrum Orli”. Zadanie będzie polegało na zagospodarowaniu centrum 

miejscowości Orla poprzez budowę muszli koncertowej i zadaszenia dla widzów z urządzeniami towarzyszącymi oraz stworzeniu miejsca 

do wypoczynku i integracji społecznej. Inwestycja pozwoli na stworzenie jedynego kompleksowego miejsca do organizacji zajęć 

kulturowych. 300 000,00 zł

27 gmina 2008022 podlaskie moniecki Jasionówka (gmina wiejska) 890 845,50 2 574 343,50

Rozbudowa systemu zaopatrzenia w wodę i oczyszczania ścieków w Gminie Jasionówka.

800 000,00 zł

28 powiat 2004000 podlaskie grajewski 3 819 527,00 3 819 527,00

Inwestycja obejmuje adaptację starej sali gimnastycznej w Zespole Szkół Nr 2 w Grajewie na potrzeby Grajewskiego Centrum Edukacji 

Obronnej i budowę parkingu przy Zespole Szkół Nr 2 wraz z budową zjazdu od strony ul. mjr. Jana Tabortowskiego. Zakres robót 

obejmuje przebudowę nieużytkowanego budynku sali gimnastycznej z przeznaczeniem na strzelnicę pneumatyczną, multimedialną, 

magazyn broni, zaplecze sanitarno-szatniowe, salę szkoleniowo-dydaktyczną oraz budowę parkingu na 59 miejsc postojowych. 900 000,00 zł
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29 gmina 2011102 podlaskie sokólski Szudziałowo (gmina wiejska) 450 000,00 2 380 000,00

Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody, oczyszczalni ścieków, sieci wodociągowej oraz montaż zaworów redukcyjnych na 

terenie gminy Szudziałowo. Będzie realizowane na terenie gminy Szudziałowo w następujących lokalizacjach: Szudziałowo, Babiki, Nowy 

Ostrów, Wierzchlesie, Łaźnisko i Podłaźnisko.
450 000,00 zł

30 gmina 2002112 podlaskie białostocki
Turośń Kościelna (gmina 

wiejska)
3 205 503,00 3 771 180,00

Projekt pn. „Budowa kontenerowej oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej w Niewodnicy Kościelnej” polegać będzie na 

zaprojektowani i wybudowaniu kontenerowej oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej na obszarze części w/w miejscowości na 

ternie gminy Turośń Kościelna. Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępności ludności 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.

1 000 000,00 zł

31 gmina 2006053 podlaskie kolneński
Stawiski (gmina miejsko-

wiejska)
950 000,00 950 000,00

Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej oraz rozbudowy infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Stawiski. 

Inwestycja ma na celu m.in. poprawić zły stan dróg gminnych, stworzyć bezpieczne warunki dla użytkow. ruchu drogowego, utworzyć 

niezbędne parkingi. Proj. infrastruktura zapewni płynną obsługę komunik. oraz zwiększy komfort jazdy. W ramach zadania rozbudowana 

będzie infr. wod-kan. Podniesienie to poziom i jakość życia mieszkańców oraz wpłynie na jakość usług komunalnych dot. dostaw wody 

pitnej oraz oczyszcz. ścieków.

250 000,00 zł

32 powiat 2007000 podlaskie łomżyński 9 000 000,00 9 000 000,00

Utworzenie Muzeum Romana Dmowskiego i Rodziny Lutosławskich w Drozdowie.

4 000 000,00 zł

33 gmina 2011093 podlaskie sokólski
Suchowola (gmina miejsko-

wiejska)
2 000 000,00 2 617 541,00

Rozbudowa Samorządowego Przedszkolaw Suchowoli o dodatkowe oddziały przedszkolne.W nowym budynku zaprojektowano trzy sale 

zajęć pobytu dziennego oraz jedną salę pomocniczą do zajęć sensorycznych. W jednej z sal przeznaczonej dla najmłodszych użytkowników  

zaprojektowano łazienkę dostępną bezpośrednio z sali. W pozostałych dwóch zaprojektowano łazienkę dostępną z komunikacji ogólnej. 

Zaprojektowano W-c dla dzieci niepełnosprawnych dostępne z komunikacji ogólnej.  Zaprojektowano również szatnie oraz pokój socjalny 

dla kadry nauczycielskiej. Przewidziano zakup wyposażenia edukacyjnego, sensorycznego, rekreacyjnego oraz mebli  do wszystkich sal. 1 700 000,00 zł

34 gmina 2001072 podlaskie augustowski Sztabin (gmina wiejska) 400 000,00 978 000,00

Rewitalizacja budynku OSP w Sztabinie na potrzeby utworzenia świetlicy wiejskiej. Przedmiotowy projekt zakłada przeprowadzenie 

generalnego remontu budynku, którego efektem będzie stworzenie bezpiecznego, estetycznego i funkcjonalnego miejsca służącego 

lokalnej społeczności, w tym 50 strażakom z miejscowej jednostki OSP.   Aktualny stan techniczny i estetyczny budynku remizy jest zły, 

dlatego konieczne jest przeprowadzenie generalnego remontu, aby mógł służyć lokalnej społeczności jako miejsce integracji i właściwie 

zabezpieczać pojazd ratowniczo – gaśniczy OSP.   

220 000,00 zł

35 gmina 2011072 podlaskie sokólski Sidra (gmina wiejska) 450 000,00 550 000,00

Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Sidrze.

400 000,00 zł

36 gmina 2013033 podlaskie wysokomazowiecki
Czyżew (gmina miejsko-

wiejska)
2 600 000,00 2 700 000,00

Budowa żłobka przy przedszkolu w Czyżewie, tworząc tym samym kompleks dla dzieci obejmujący przedszkole i żłobek wraz z zapleczem 

socjalnym i placem zabaw celem zapewnienia właściwych, bezpiecznych warunków do rozwoju i nauki dzieci. 

1 800 000,00 zł

37 gmina 2012042 podlaskie suwalski Przerośl (gmina wiejska) 472 366,00 472 366,00

Planowaną do realizacji inwestycją jest zadanie pn. "Przebudowa nawierzchni utwardzonych ciągów pieszych zlokalizowanych w m. 

Przerośl przy ul. Rynek, montaż elementów małej architektury wraz z nasadzeniami roślinności”. Istniejąca infrastruktura jest w złym 

stanie technicznym w celu eliminacji zagrożenia potknięć, przystosowania   terenu   dla   osób   niepełnosprawnych zachodzi pilna 

potrzeba wykonania przebudowy chodnika wokół ul. Rynek najczęściej użytkowanego. Zadanie przewiduje przebudowę istniejących 

ciągów pieszych w postaci wykonania nowej nawierzchni chodników wraz z obrzeżami i wyregulowania obecnych kształtów, wykonanie 

nowej nawierzchni z kostki kamiennej na głównej alei w parku wiejskim. Przewiduje rekompensatę utraconej zieleni. W celu 

urozmaicenia obszaru przewidziano elementy małej architektury w parku w postaci stolika do gry w szachy oraz stołu do gry w tenisa 

stołowego. Planowane jest zmodyfikowanie funkcji komunikacyjnej poprzez usytuowanie pasów zieleni nadających kształt ciągom 

komunikacyjnym.

330 000,00 zł
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38 gmina 2007013 podlaskie łomżyński
Jedwabne (gmina miejsko-

wiejska)
1 559 947,50 1 335 000,00

Budowa  wodociągu . przyłączy wodociągowych (do granic działek prywatnych) na terenach wiejskich gminy Jedwabne, w 

miejscowościach: Janczewko - Bronaki Olki - Bronaki Pietrasze; Grabnik. Aktualnie mieszkańcy tych wsi korzystają z indywidualnych studni 

o bardzo zróżnicowanej jakości wody, czasowo występują niedobory wody oraz zdarza się, że woda nie odpowiada wymogom normy 

wody do spożycia wg Rozporządzenia Ministerstwa Zdrowia. 1 000 000,00 zł

39 gmina 2002042 podlaskie białostocki Gródek (gmina wiejska) 500 000,00 1 068 009,00

Przedmiotem inwestycji jest remont sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Gródku polegający na przebudowie instalacji co, wod.-

kan., odgromowej dachu i dociepleniem stropodachu.

400 000,00 zł

40 gmina 2007013 podlaskie łomżyński
Jedwabne (gmina miejsko-

wiejska)
408 975,00 430 500,00

Projekt obejmuje zagospodarowanie przestrzeni publicznej na działkach  o nr 546/1 i 546/2 ulica Cmentarna w Jedwabnem.W ramach 

inwestycji wykonanych zostanie 68 miejsc parkingowychw tym 8 miejsc parkingowych użytkowanych prze osoby niepełnosprawne, droga 

dojazdowa, oświetlenie  miejsc parkingowych. Infrastruktura zostanie uzupełnione w nowe ławki, kosze do śmieci.
250 000,00 zł

41 gmina 2004032 podlaskie grajewski Radziłów (gmina wiejska) 420 000,00 420 000,00

Inwstycja ma na celu wyjkonanie ciągu o dł. ok. 700 m oraz utwardzenie drogi gminnej nr 162609B ok. 300 m2 w msc.Mśchicy. 

Przedsięwzięcie sowim zakresem obejmie: roboty ziemne, podbudowe, ułożenie kostki, krawężników. Chodnik rozpocznie sioe przy 

drodze wojewódzkiej nr 668 a zakończy przy działce nr 99/14, która służy jako parking oraz miejsce do rekreacji i odpoczynku. 

Miejscowośc odwiedzana jest przez turystów, przyjeżdżających z różnych zakątków świata, których przyciągaja rozlewiska Biebrzy oraz 

bogactwo przyrody. Mieszkańcy zyskaja bezpieczny szlak ruch pieszych oraz drogę dojazdu do znajdujących się w miejscowości kaplicy, 

sklepu oraz Domu pomocy Społecznej. 

200 000,00 zł

42 gmina 2012032 podlaskie suwalski Jeleniewo (gmina wiejska) 700 000,00 839 167,50

Termomodernizacja budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Jeleniewie, zlokalizowanej na ulicy Sportowej 1A, w centrum Jeleniewa. 

Gminna Biblioteka Publiczna jest budynkiem wielofunkcyjnym, w którym mieszczą się pomieszczenia biblioteczne, sala widowiskowa wraz 

z zapleczem, sale do spotkań i organizacji zajęć kulturalno-rozrywkowych z dziećmi, seniorami (Gminna Biblioteka pełni funkcje domu 

kultury), pomieszczenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Jeleniewie wraz z garażami oraz pomieszczenia wykorzystywane do prowadzenia 

niepublicznego przedszkola „Przyjaciele Tuptusia”  oraz niepublicznego żłobka „Bajkowa Akademia Smyka” . 

600 000,00 zł

43 gmina 2009011 podlaskie sejneński Sejny (gmina miejska) 1 000 000,00 1 000 000,00

Przebudowa i adaptacja pomieszczeń w szkole na potrzeby przedszkola. Inwestycja będzie polegała na przebudowie poddasza i klatki 

schodowej w budynku szkoły. Planowane są prace przy posadzkach, ociepleniu, montażu okien w dachu, wydzieleniu pomieszczeń 

klasowych oraz korytarza. Zakup podstawowego wyposażenia: szafki, stoliki, krzesła.
500 000,00 zł

44 gmina 2006032 podlaskie kolneński Kolno (gmina wiejska) 1 511 000,00 4 041 805,00

Przedmiotem  inwestycji jest  termomodernizacja  4  budynków  szkolnych  Gminy  Kolno  tj.  SP w Janowie, SP w Wykowie, SP w 

Czerwonem i SP w Zaskrodziu. 

500 000,00 zł

45 powiat 2009000 podlaskie sejneński 2 520 000,00 3 600 000,00

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1166B Gryszkańce – Żegary - Dusznica na odcinku 3000 m. 

2 520 000,00 zł

46 powiat 2014000 podlaskie zambrowski 1 221 653,40 1 357 392,70

Inwestycja obejmuje zakup dwóch ambulansów z wyposażeniem i zabudową. 

1 221 653,40 zł

47 powiat 2013000 podlaskie wysokomazowiecki 3 000 000,00 9 000 000,00

Kompleksowa przebudowa 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 ramach projektu zaplanowano także wyposażenie przebudowanego obiektu. 3 000 000,00 zł
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48 gmina 2005052 podlaskie hajnowski
Dubicze Cerkiewne (gmina 

wiejska)
3 000 000,00 3 000 000,00

"Przebudowa dróg do m. Pasieczniki Małe i Kraskowszczyzna" o nawierzchni z masy bitumiczno-asfaltowej - 2 warstwy, będzie 

realizowana w systemie zaprojektuj i wybuduj. Zadanie podzielone zostało na 2 części.         Część I  - Opracowanie dokumentacji 

projektowo-kosztorysowej na przebudowę w/w dróg.    Część II - roboty budowlane na realizację zadania.
3 000 000,00 zł

49 powiat 2012000 podlaskie suwalski 2 375 800,00 3 394 000,00

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1152B Suwałki (ul. Piaskowa) - Mała Huta - Stary Folwark w km 7+440-9+730. 

2 000 000,00 zł

50 powiat 2012000 podlaskie suwalski 3 060 800,00 3 826 000,00

Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu przez rz. Czarna Hańcza w m. Potasznia w ciągu drogi powiatowej nr 1143B Potasznia – 

Osowa w km 0+101 wraz z dojazdami. Inwestycja będzie polegała na rozbiórce istniejącego obiektu mostowego o niezadowalającej 

ocenie stanu technicznego, o konstrukcji żelbetowej, długości 12,20m i ograniczonej nośności do 10 ton oraz wybudowanie nowego 

obiektu mostowego o konstrukcji nośnej stalowej, długości 15m i nośności 40 ton wraz z wykonaniem dojazdów o długości ok. 900 

metrów.

2 000 000,00 zł

51 gmina 2004062 podlaskie grajewski Wąsosz (gmina wiejska) 2 000 000,00 4 947 124,00

Budowa energooszczędnego budynku użyteczności publicznej na potrzeby funkcjonowania Urzędu Gminy Wąsosz wraz z niezbędną 

infrastrukturą techniczną.

350 000,00 zł

52 gmina 2014022 podlaskie zambrowski
Kołaki Kościelne (gmina 

wiejska)
1 800 000,00 1 800 000,00

Przebudowa ul. ARC. R. Jałbrzykowskiego oraz odcinka ul. Krzywej w miejscowości Kołaki Kościelne poprzez zmianę nawierzchni 

bitumicznej jezdni wraz ze zjadami. Stan istniejący: droga posiada jezdnię bitumiczną o długości 900 m i szerokości 4-5 m, posiadającą 

koleiny oraz liczne ubytki i spękania nawierzchni. Inwestycja zakłada wykonanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie prac 

budowalnych polegających na wykonaniu podbudowy, nawierzchni bitumicznej jezdni wraz ze zjazdami. 1 000 000,00 zł

53 gmina 2006022 podlaskie kolneński Grabowo (gmina wiejska) 248 423,00 496 846,00

Przebudowa części drogi gminnej (dz. nr ew. 133 i cz. dz. 134) o dł. ok. 735 m w miejscowości Ciemianka (Kolonia Jadłówek) droga gminna 

nr 104265B. 

200 000,00 zł

54 gmina 2004043 podlaskie grajewski
Rajgród (gmina miejsko-

wiejska)
2 150 000,00 2 150 000,00

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Rydzewie, w zakres którego wchodzi: wymiana źródła ciepła, montaż instalacji 

fotowoltaicznej, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, ocieplenie przegród zewnętrznych, wewnętrznych oraz stropów budynku, 

wymiana dachu, budowa rampy/podjazdu dla niepełnosprawnych.
500 000,00 zł

55 gmina 2013052 podlaskie wysokomazowiecki
Kobylin-Borzymy (gmina 

wiejska)
2 500 000,00 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 obiekt kultury, którego gmina nie posiada. W budynku zaprojektowano: świetlicę, salę konferencyjną, 

bibliotekę itp. Inwestycja realizowana będzie na działce nr. 507 w miejscowości Kobylin-Borzymy. 2 500 000,00 zł

56 powiat 2009000 podlaskie sejneński 600 000,00 1 200 000,00

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1179B Berżniki - Zelwa i Nr 1204B Giby – Wiłkokuk – Zelwa na odcinku 1400 m przez m. Zelwa. Obie 

drogi tworzą jeden ciąg drogowy przez m. Zelwa. 

600 000,00 zł

57 gmina 2002093 podlaskie białostocki
Supraśl (gmina miejsko-

wiejska)
1 800 000,00 2 800 000,00

Rewitalizacja Stadionu Miejskiego w Supraślu. 

1 000 000,00 zł
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58 gmina 2002133 podlaskie białostocki
Wasilków (gmina miejsko-

wiejska)
2 000 000,00 2 200 000,00

W ramach inwestycji Gmina wymieni wszystkie wyeksploatowane oprawy sodowe na energooszczędne oprawy LED we wszystkich 

miejscowościach gminy Wasilków. W ramach inwestycji przewidziana jest też budowa oświetlenia ulicznego LED między miastem 

Białystok, a Wasilkowem. Zainstalowane lampy posłużą oświetleniu pasa drogowego oraz ciągu pieszo -  rowerowego. Podstawowym 

celem realizacji inwestycji jest poprawa warunków oświetleniowych oraz oszczędność w zużyciu prądu i konserwacji starego oświetlenia. 500 000,00 zł

59 gmina 2008013 podlaskie moniecki
Goniądz (gmina miejsko-

wiejska)
2 000 000,00 2 000 000,00

Budowa instalacji fotowoltanicznych na budynkach użyteczności publicznej w gminie Goniądz. W  ramach  inwestycji   przewiduje  się  

montaż  instalacji  fotowoltaicznych  (PV)  na   budynkach takich  jak:  oczyszczalnia  ścieków,  stacje  uzdatniania  wody  na  terenie  

wiejskim  i  w  mieście,  świetlice wiejskie (razem  15  budynków)  na terenie gminy Goniądz. Odpowiedni dobór mocy instalacji  pozwoli  

na optymalizację wydatków związanych  z  poborem  energii w ww.  budynkach,  zwiększając  przy tym  udział energii z OZE w gminie. 1 000 000,00 zł

60 gmina 2014022 podlaskie zambrowski
Kołaki Kościelne (gmina 

wiejska)
1 100 000,00 1 100 000,00

Przedmiotem inwestycji jest wyposażenie oraz remont budynku po byłej szkole podstawowej w miejscowości Zanie  - Leśnica poprzez 

ocieplenie budynku, wymianę pokrycia dachowego z azbestu na blachę, wymiana okien, modernizacja instalacji C.O., C.W.U., wymiana 

źródła ciepła a także modernizacja oświetlenia na LED i montaż instalacji fotowoltaicznej a także zakup niezbędnego sprzetu. Obecnie w 

budynku ma swoją siedzibę Stowarzyszenie "Moja Wieś", Koło Gospiodyć Wiejskich "Złote Rączki" oraz nowo utworzony Klub Seniora. 1 100 000,00 zł

61 gmina 2006022 podlaskie kolneński Grabowo (gmina wiejska) 566 719,94 566 719,94

Budowa instalacji fotowoltaicznej w budynku komunalnym gminy: stacja uzdatniania wody w Gnatowie, polegać będzie na budowie 

instalacji fotowoltaicznej o mocy elektrycznej 100 kW obejmującej instalację paneli fotowoltaicznych na gruncie wraz z niezbędną 

infrastrukturą techniczną.
500 000,00 zł

62 miasto na prawach powiatu 2062011 podlaskie Łomża 13 356 800,00 13 356 800,00

Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 5 w Łomży o nowoczesną halę sportową. Jego realizacja wpłynie na wzrost funkcji społeczno-

gospodarczych miasta poprzez utworzenie atrakcyjnej przestrzeni publicznej o szerokim zakresie wykorzystania.Inwestycja przewiduje 

m.in.: budowę sali sportowej i windy,przebudowę istniejącej sali gimnastycznej,parkingi z zagospodarowaniem terenu,infrastrukturę 

techniczną, zbiornik retencyjny, sieci wodociągowej i kanalizacji deszczowej, instalację gazową, OZE. 3 500 000,00 zł

63 powiat 2009000 podlaskie sejneński 1 100 000,00 2 200 000,00

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1161B Puńsk - Szlinokiemie na odcinku 2,600 km. 

1 100 000,00 zł

64 gmina 2014032 podlaskie zambrowski Rutki (gmina wiejska) 2 400 000,00 2 400 000,00

Przedmiotem   inwestycji   jest „Modernizacja systemu   ogrzewania budynków użyteczności publicznejnależących do Gminy Rutki”, w tym 

robót budowlanych związanych z wymianą źródła ciepła na gazowe dla budynku Urzędu Gminy Rutki, Domu Kultury w Rutkach-Kossakach 

oraz kompleksu budynków Szkoły Podstawowej w Rutkach-Kossakach.  W  ramach  inwestycji zostaną:  zmodernizowane  3źródła  ciepła, 

zmodernizowana wentylacja  mechaniczna  sali gimnastycznej, wymieniona instalacja  c.o.,  wykonana  wentylacja  budynku  Domu  

Kultury  w Rutkach-Kossakach oraz kompleksu budynków Szkoły Podstawowej w Rutkach-Kossakach.
500 000,00 zł

65 gmina 2011072 podlaskie sokólski Sidra (gmina wiejska) 1 200 000,00 4 200 000,00

Przebudowa układu komunikacyjnego dróg gminnych o nr 103612B i 103614B na odcinku Staworowo – Pohorany – Krzysztoforowo w 

Gminie Sidra. Łączna długość odcinka planowanego do przebudowy – ok. 4,30 km.

1 200 000,00 zł

140 681 706,95 188 996 599,50 75 064 028,40 zł
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