
Zmiany na mazowieckiej wsi 
finansowane  

z Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich oraz Budżetu 

Województwa Mazowieckiego 
w dwudziestoleciu samorządu 

regionalnego 
(subregion okołowarszawski)  



Najbardziej wymierne i widoczne są obiektywne liczby  
– pieniądze, kilometry, ilości… 

SPO-ROL  
2004 - 2006 

PROW  
2007-2013 

PROW  
2014-2020 

SAMORZĄDOWE 
INSTRUMENTY 

WSPARCIA 
MIAS 2018  

M@ZOWSZANIE 
i INTERNET DLA 

MAZOWSZA  



 Scalenia gruntów –  
    zrealizowano 2 umowy na kwotę ok. 1 mln zł  
 
 Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego – 
    zrealizowano 267 umów na kwotę ok. 54 mln zł  
 
 Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi –  
    zrealizowano 31 umów na kwotę ok. 33 mln zł  

 

Działania realizowane przez Samorząd Województwa 
Mazowieckiego  

SPO-ROL 2004-2006 

 - subregion warszawski -  
33 umowy na kwotę ok. 9,6 mln złotych  

(ok. 10% zrealizowanych inwestycji) 



Efekty rzeczowe w działaniu Odnowa wsi  
w ramach SPO-ROL 2004-2006 

subregion warszawski 

PRZYBYŁO: 
11 placów miejskich, centrów wsi 

11 świetlic, domów kultury 
4 place zabaw, parki, tereny zielone 

12 obiektów sportowych 
4 obiekty małej infrastruktury turystycznej 



 
 

 Scalenia i melioracje - budżet 46,3 mln euro (190 mln zł) 
 
 Odnowa i rozwój wsi - budżet 43,3 mln euro (180 mln zł) 
 
 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej 
    -   budżet 164,1 mln euro (682 mln zł) 
 
 Działania LEADER budżet ogólny 337 mln zł, z czego 
działania wdrażane przez SW – 268 mln zł 
 
RAZEM BUDŻET PROW 2007-2013 – ok. 1,3 mld złotych 

Działania realizowane przez Samorząd Województwa 
Mazowieckiego PROW 2007-2013 
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Działanie: Odnowa i rozwój wsi – subregion warszawski  
81 umów na kwotę pomocy ok. 20 mln zł 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 


Wykres1

		grodziski 5 umów

		legionowski 10 umów

		miński 24 umowy

		nowodworski 15 umów

		otwocki 7 umów

		piaseczyński 3 umowy

		pruszkowski 2 umowy

		wołomiński 13 umów

		warszawski zachodni 2 umowy



1737640

1987699

6265661.36

3615455.67

1369669

619450

940349.29

3035768

421857



N radomsski

		

		Etykiety wierszy		Suma z 13.		Suma z 16.				Suma z 17.

		powiat białobrzeski 12 umów		5,581,641.09		4,550,383.58				3.38

		powiat kozienicki 12 umów		3,535,155.73		3,107,055.76				2.28

		powiat lipski 14 umów		5,506,744.59		4,519,000.32				3.37

		powiat przysuski 24 umów		10,047,005.58		7,855,402.19				5.02

		powiat radomski 29 umów		15,039,310.77		11,568,120.12				6.89

		powiat szydłowiecki 9 umów		4,659,564.35		3,723,926.83				2.78

		powiat zwoleński 4 umowy		1,938,241.53		1,457,976.46				1.09

		Suma końcowa		46,307,663.64		36,781,865.26				24,806,190.04

		efekty  rzeczowe realizacji inwestycji		Efekty rzeczowe (szt / km)		koszty całkowite inwestycji

		Wybudowane/przebudowane lub wyposażone budynki pełniące funkcje rekreacyjne, sportowe i społeczno-kulturalne, w tym świetlic, domów kultury, z wyłączeniem szkół, przedszkoli i żłobków		51		19,521,233.07

		Ukształtowane obszary o szczególnym znaczeniu dla zaspokajania potrzeb mieszkańców, sprzyjające nawiązywaniu kontaktów społecznych, ze względu na ich położenie oraz cechy funkcjonalno-przestrzenne		15		5,369,153.43

		Wybudowane/przebudowane lub wyposażone obiekty małej architektury		12		1,902,014.66

		Wybudowane/przebudowane lub wyremontowane obiekty sportowe, place zabaw, miejsca rekreacji, przeznaczone do użytku publicznego		29		9,955,756.95

		Urządzone tereny zielone, parki i inne miejsca wypoczynku		9		3,723,066.53

		Zagospodarowane zbiornike i cieki wodne w celu rekreacji lub poprawy estetyki miejscowości		2		1,258,432.44

		Odnowione elewacje zewnętrzne i dachy w budynkach architektury sakralnej wpisane do rejestru zabytków lub objęte wojewódzką ewidencją zabytków i cmentarze wpisane do rejestru zabytków		12		3,765,240.65

		Wybudowane ścieżki rowerowe, szlaki turystyczne		2		728,062.81

		Odnowione lub objęte konserwacją miejsca pamięci		1		335,927.23

		Odnowione obiekty charakterystyczne dla danego regionu lub tradycji budownictwa, adaptowane na cele publiczne		1		94,426.83

				Wartości

				wartośc efektu rzeczowego		Wydatki całkowite mln				Suma z Wydatki całkowite

		infrastruktura publiczna (szt.)		66		24.90				19,521,233.07

		Zaspokajanie potrzeb społecznych w zakresie sportu i rekreacji (szt)		52		16.84				1,902,014.66

		Zachowanie dziedzictwa kulturowego (szt)		14		4.20				335,927.23

		Zaspokajanie potrzeb społecznych w zakresie turystyki (km)		2.28		0.73				728,062.81

		Suma końcowa		134		46.67				46,653,314.60





N radomsski

		



Suma z 17.



Arkusz1

		





321 siedlecki

		



Efekty rzeczowe (szt / km)

koszty całkowite inwestycji



321 radomski

		

		Małe projekty

		białobrzeski 84 umowy		1,850,207.79		3211694.72		2049160.63

		kozienicki 66 umów		1,668,815.86		2754120.03		1821383.92

		lipski 4 umowy		79,806.72		129380		84806.72

		przysuski 62 umowy		934,268.22		1751093.22		1004952.54

		radomski 107 umów		1,653,638.05		3046942.12		1759661.93

		szydłowiecki 45 umów		644,837.49		1164437.92		738978.91

		zwoleński 62 umowy		965,544.96		1792899.93		1007555.82

		Małe projekty płocki

		Etykiety wierszy		Liczba z nr umowy		Suma z 17.

		gostyniński 43 umowy		43		933,273.98

		płocki 126 umów		126		2,481,599.73

		sierpecki 42 umowy		42		840,544.38

		Suma końcowa		211		4,255,418.09





321 radomski

		





312 plocki

		





radomski wsz dz

		

		Etykiety wierszy		Liczba z nr umowy		Suma z 17.

		garwoliński 30 umów		30		34,344,707.25

		łosicki 9 umów		9		14,171,106.54

		siedlecki 28 umów		28		31,553,437.56

		sokołowski 16 umów		16		14,334,767.33

		węgrowski 11 umów		11		20,564,815.05

		Suma końcowa		94		114,968,833.73

		Małe projekty

		Etykiety wierszy		Liczba z nr umowy		Suma z 17.

		garwoliński 89 umów		89		1,676,766.34

		siedlecki 103 umowy		103		1,629,656.43

		sokołowski 26 umów		26		395,290.62

		węgrowski 92 umowy		92		1,308,665.00

		Suma końcowa		310		5,010,378.39





radomski wsz dz

		





ciechanowski

		





ostrołęcki

		

		Etykiety wierszy		Liczba z nr umowy		Suma z 13.		Suma z 16.		Suma z 17.

		powiat białobrzeski 8 umów		8		21,491,390.03		17,275,374.41		11,324,053.81

		powiat kozienicki 16 umów		16		34,423,192.32		22,493,445.01		14,662,342.46

		powiat lipski 11 umów		11		15,226,079.72		11,425,130.99		8,558,570.00

		powiat przysuski 16 umów		16		38,684,888.71		30,389,776.34		20,282,188.36

		powiat radomski 30 umów		30		66,173,750.51		53,089,153.53		35,362,908.96

		powiat szydłowiecki 5 umów		5		14,710,205.50		11,879,102.23		7,441,333.00

		powiat zwoleński 8 umów		8		16,835,314.60		12,612,714.93		8,324,470.88

		Suma końcowa		94		207,544,821.39		159,164,697.44		105,955,867.47





ostrołęcki

		





zyrardowski

		

		gostyniński 6 umów		6		7,042,537.00

		płocki 28 umów		28		33,252,225.06

		sierpecki 15 umów		15		16,058,769.80

		Suma końcowa		49		56,353,531.86





zyrardowski

		





warszawski

		

		Etykiety wierszy		Liczba z nr umowy		Suma z 13.		Suma z 16.		Suma z 17.

		powiat białobrzeski 111 umów		111		31,925,752.15		25,149,578.11		17,467,638.62

		powiat kozienicki 118 umów		118		47,047,099.46		32,675,247.26		22,259,320.32

		powiat lipski 48 umów		48		53,992,558.77		42,075,780.99		31,363,066.89

		powiat przysuski 124 umów		124		65,656,563.98		51,175,394.82		34,548,017.51

		powiat radomski 220 umów		220		127,128,860.22		97,613,856.20		67,981,647.74

		powiat szydłowiecki 72 umowy		72		23,883,525.78		18,859,142.79		12,817,135.01

		powiat zwoleński 86 umowy		86		29,677,088.30		22,192,353.59		16,220,755.32

		Suma końcowa		779		379,311,448.66		289,741,353.76		202,657,581.41

																Etykiety wierszy		liczba umów (szt)		zrealizowane płatności EFRROW (zl)

																powiat białobrzeski		111		17,467,638.62

																powiat kozienicki		118		22,259,320.32

																powiat lipski		48		31,363,066.89

																powiat przysuski		124		34,548,017.51

																powiat radomski		220		67,981,647.74

																powiat szydłowieck		72		12,817,135.01

																powiat zwoleński		86		16,220,755.32

																Suma końcowa		779		202,657,581.41





warszawski

		



[]

[]

[]

[]

[]

[]

[]



		



liczba umów (szt)

zrealizowane płatności EFRROW (zl)



		

		działanie		413_małe projekty

		staus		zakończony

		województwo		mazowieckie

		NUTS		CIECHANOWSKI

		subregiony		(Wszystko)

		Etykiety wierszy		Liczba z nr umowy		Suma z 17.

		ciechanowski 51 umów		51		854,838.31

		mławski 43 umowy		43		824,640.35

		płoński 76 umów		76		1,536,789.82

		pułtuski76 umów		76		1,302,839.97

		żuromiński 13 umów		13		251,069.29

		Suma końcowa		259		4,770,177.74





		





		

		działanie		321

		staus		zakończony

		województwo		mazowieckie

		NUTS		OSTROŁĘCKI

		subregiony		(Wszystko)

		Etykiety wierszy		Liczba z nr umowy		Suma z 17.

		makowski 21 umów		21		22,953,587.71

		ostrołęcki 26 umów		26		30,192,587.48

		ostrowski 25 umów		25		30,456,281.07

		przasnyski 16 umów		16		19,979,145.91

		wyszkowski 16 umów		16		19,352,161.00

		Suma końcowa		104		122,933,763.17

		działanie		413_małe projekty

		staus		zakończony

		województwo		mazowieckie

		NUTS		OSTROŁĘCKI

		subregiony		(Wszystko)

		Etykiety wierszy		Liczba z nr umowy		Suma z 17.

		makowski 47 umów		47		888,364.60

		ostrołęcki 62 umowy		62		1,125,210.32

		ostrowski 100 umów		100		1,682,706.18

		przasnyski 96 umowy		96		1,744,847.10

		wyszkowski 72 umowy		72		1,194,945.98

		Suma końcowa		377		6,636,074.18





		





		





		

		działanie		321

		staus		zakończony

		województwo		mazowieckie

		NUTS		ŻYRARDOWSKI

		subregiony		(Wszystko)

		Etykiety wierszy		Liczba z nr umowy		Suma z 17.

		grójecki 16 umów		16		23,149,865.10

		sochaczewski 11 umów		11		20,667,256.29

		żyrardowski 4 umowy		4		4,057,394.20

		Suma końcowa		31		47,874,515.59

		działanie		413_małe projekty

		staus		zakończony

		województwo		mazowieckie

		NUTS		ŻYRARDOWSKI

		subregiony		(Wszystko)

		Etykiety wierszy		Liczba z nr umowy		Suma z 17.

		grójecki 71 umów		71		1,188,250.68

		sochaczewski 39 umów		39		698,307.46

		żyrardowski 44 umów		44		786,037.66

		Suma końcowa		154		2,672,595.80





		





		





		

		działanie		313/322/323

		staus		zakończony

		województwo		mazowieckie

		NUTS		(Wiele elementów)

		subregiony		(Wszystko)

		Etykiety wierszy		Liczba z nr umowy		Suma z 17.

		grodziski 5 umów		1,737,640.00		1,737,640.00

		legionowski 10 umów		1,987,699.00		1,987,699.00

		miński 24 umowy		6,265,661.36		6,265,661.36

		nowodworski 15 umów		3,615,455.67		3,615,455.67

		otwocki 7 umów		1,369,669.00		1,369,669.00

		piaseczyński 3 umowy		619,450.00		619,450.00

		pruszkowski 2 umowy		940,349.29		940,349.29

		wołomiński 13 umów		3,035,768.00		3,035,768.00

		warszawski zachodni 2 umowy		421,857.00		421,857.00

		Suma końcowa		19,993,549.32		19,993,549.32
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Działanie: Odnowa i rozwój wsi – subregion warszawski 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
PRZYBYŁO: 

 
30 świetlic, domów kultury 

16 obiektów sportowych i placów zabaw 
40 placów miejskich, centrów wsi 

8 terenów zielonych i miejsc odpoczynku 
60 obiektów małej architektury 


Wykres1

		





Podsumowanie

		Typ operacji		Efekty rzeczowe realizacji operacji		symbol tabela		Jednostka miary		Osiągnięta wartość		Wartość całkowita inwestycji (zł)

		Infrastruktura publiczna		Liczba wybudowanych, przebudowanych lub wyposażonych budynków pełniących funkcje rekreacyjne, sportowe i społeczno-kulturalne, w tym świetlic, domów kultury, z wyłączeniem szkół, przedszkoli i żłobków		1		szt.		475		157,216,422

				Liczba ukształtowanych obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokajania potrzeb mieszkańców, sprzyjających nawiązywaniu kontaktów społecznych, ze względu na ich położenie oraz cechy funkcjonalno-przestrzenne		2		szt.		254		69,585,374

				Liczba wybudowanych, przebudowanych lub wyremontowanych i wyposażonych obiektów budowlanych przeznaczonych na cele promocji lokalnych produktów i usług, w tym pawilonów, punktów wystawowych, sal ekspozycyjnych lub witryn		3a		szt.		1		292,460

		Zaspokajanie potrzeb społecznych w zakresie turystyki		Wybudowane ścieżki rowerowe, szlaki turystyczne		3b		km		12		4,188,069

		Zaspokajanie potrzeb społecznych w zakresie sportu i rekreacji		Liczba wybudowanych, przebudowanych lub wyposażonych obiektów małej architektury		4		szt.		157		14,586,893

				Liczba wybudowanych, przebudowanych lub wyremontowanych obiektów sportowych, placów zabaw, miejsc rekreacji, przeznaczonych do użytku publicznego		5		szt.		201		61,036,480

				Urządzone tereny zielone, parki i inne miejsca wypoczynku		6		szt.		131		19,978,029

				Liczba zagospodarowanych zbiorników i cieków wodnych w celu rekreacji lub poprawy estetyki miejscowości		7		szt.		10		2,579,212

		Zachowanie dziedzictwa kulturowego		Liczba zrewitalizowanych budynków wpisanych do rejestru zabytków lub objętych wojewódzką ewidencją zabytków, użytkowanych na cele publiczne		8		szt.		10		2,452,691

				Liczba odnowionych lub objętych konserwacją pomników historii		9		szt.		1		61,439

				Liczba odnowionych lub objętych konserwacją miejsc pamięci		10		szt.		2		434,381

				Liczba odnowionych obiektów charakterystycznych dla danego regionu lub tradycji budownictwa, adaptowanych na cele publiczne		11		szt.		3		284,577

				Liczba odnowionych elewacji zewnętrznych i dachów w budynkach architektury sakralnej wpisanych do rejestru zabytków lub objętych wojewódzką ewidencją zabytków i cmentarzy wpisanych do rejestru zabytków		12		szt.		31		8,870,324

				Inne		13						1,158,130

		SUMA										342,724,481





tabela TM

		OPERACJA ZAKOŃCZONA		(Wiele elementów)

		PP		(Wiele elementów)

		NUTS		RADOMSKI

				Wartości

		Etykiety wierszy		Suma z Osiągnięta wartość		Suma z Wydatki całkowite

		1		51		19,521,233.07

		2		15		5,369,153.43

		4		12		1,902,014.66

		5		29		9,955,756.95

		6		9		3,723,066.53

		7		2		1,258,432.44

		10		1		335,927.23

		11		1		94,426.83

		12		12		3,765,240.65

		3b		2		728,062.81

		Suma końcowa		134		46,653,314.60





tabele monitorowania

		Lb.		Beneficjent		GMINA		Nr umowy		nr umowy 2		powiat		NUTS		Efekty rzeczowe		Osiągnięta wartość		Wydatki całkowite		Wartość EFRROW		Lb. mieszkańców		Typ operacji		Rodzaj operacji		OPERACJA ZAKOŃCZONA		PP

		1		Gmina Staroźreby		Staroźreby		00171-6922-UM0700169/09 RW.II./AK/0219.4-169/09		169/09		płocki		PŁOCKI		5		1		232,220.89		142,758.00		1938		zaspokajanie potrzeb  w zakresie sportu i rekreacji		zaspokajanie potrzeb  w zakresie sportu i rekreacji		p		PP

		2		Gmina Rzewnie		Rzewnie		00059-6922-UM0700061/09 RW.II./AK/0219.4-61/09		061/09		makowski		OSTROŁĘCKI		1,4,5,6		1,1,1,1		591,904.99		363,876.00		2836		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		p		PP

		2		Gmina Rzewnie		Rzewnie		00059-6922-UM0700061/09 RW.II./AK/0219.4-61/09		061/09		makowski		OSTROŁĘCKI		1		1		61,676.50		37,890.00				infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		p

		2		Gmina Rzewnie		Rzewnie		00059-6922-UM0700061/09 RW.II./AK/0219.4-61/09		061/09		makowski		OSTROŁĘCKI		4		1		440,318.13		270,672.00				infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		p

		2		Gmina Rzewnie		Rzewnie		00059-6922-UM0700061/09 RW.II./AK/0219.4-61/09		061/09		makowski		OSTROŁĘCKI		5		1		63,748.17		39,186.00				infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		p

		2		Gmina Rzewnie		Rzewnie		00059-6922-UM0700061/09 RW.II./AK/0219.4-61/09		061/09		makowski		OSTROŁĘCKI		6		1		26,162.19		16,128.00				infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		p

		3		Gmina Borowie		Borowie		00078-6922-UM0700102/09 RW.II./AK/0219.4-102/09		102/09		garwoliński		SIEDLECKI		1		1		652,700.00		401,250.00		5231		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		p		PP

																								5231		zaspokajanie potrzeb  w zakresie sportu i rekreacji

		4		Gmina Kosów Lacki		Kosów Lacki		00290-6922-UM0700175/09 RW.II./AK/0219.4-175/09		175/09		sokołowski		SIEDLECKI		2		3		532,702.77		300,981.00		6948		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		p		PP

		5		Gmina Celestynów		Celestynów		00128-6922-UM0700267/09 RW.II./AK/0219.4-267/09		267/09		otwocki		WARSZAWSKI WSCHODNI		5		1		175,009.57		70,285.00		11250		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		p		PP

		6		Gmina Błonie		Błonie		00139-6922-UM0700068/09 RW.II./AK/0219.4-68/009		068/09		warszawski-zachodni		WARSZAWSKI ZACHODNI		5		1		392,390.56		160,815.00		1305		infrastruktura publiczna		zaspokajanie potrzeb  w zakresie sportu i rekreacji		p		PP

																										zaspokajanie potrzeb  w zakresie sportu i rekreacji

		7		Gmina Puszcza Mariańska		Puszcza Mariańska		00092-6922-UM0700130/09 RW.II./AK/0219.4-130/09		130/09		żyrardowski		ŻYRARDOWSKI		1,2,6,8				441,838.19		271,621.00		551		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		p		PP

		7		Gmina Puszcza Mariańska		Puszcza Mariańska		00092-6922-UM0700130/09 RW.II./AK/0219.4-130/09		130/09		żyrardowski		ŻYRARDOWSKI		1		1		183,170.06		112,604.55				infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		p

		7		Gmina Puszcza Mariańska		Puszcza Mariańska		00092-6922-UM0700130/09 RW.II./AK/0219.4-130/09		130/09		żyrardowski		ŻYRARDOWSKI		2		2		151,078.38		92,876.05				infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		p

		7		Gmina Puszcza Mariańska		Puszcza Mariańska		00092-6922-UM0700130/09 RW.II./AK/0219.4-130/09		130/09		żyrardowski		ŻYRARDOWSKI		6		1		96,475.03		59,308.41				infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		p

		7		Gmina Puszcza Mariańska		Puszcza Mariańska		00092-6922-UM0700130/09 RW.II./AK/0219.4-130/09		130/09		żyrardowski		ŻYRARDOWSKI		8		2		9,303.02		5,719.06				infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		p

		7		Gmina Puszcza Mariańska		Puszcza Mariańska		00092-6922-UM0700130/09 RW.II./AK/0219.4-130/09		130/09		żyrardowski		ŻYRARDOWSKI		13				1,811.70		1,112.93				infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		p

		8		Gmina Kałuszyn		Kałuszyn		00122-6922-UM0700097/09 RW.II./AK/0219.4-97/09		097/09		miński		WARSZAWSKI WSCHODNI		1		1		404,303.14		274,114.00		120		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		p		PP

		9		Gmina Grójec		Grójec		00138-6922-UM0700091/09 RW.II./AK/0219.4-91/09		091/09		grójecki		ŻYRARDOWSKI		2		1		196,163.02		78,717.00		475		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		p		PP

		10		Gmina Jastrząb		Jastrząb		00142-6922-UM0700051/09 RW.II./AK/0219.4-51/09		051/09		szydłowiecki		RADOMSKI		7		1		673,112.61		411,731.00		5196		zaspokajanie potrzeb  w zakresie sportu i rekreacji		zaspokajanie potrzeb  w zakresie sportu i rekreacji		p		PP

		11		Gmina Stupsk		Stupsk		00018-6922-UM0700166/09 RW.II./AK/0219.4-166/09		166/09		mławski		CIECHANOWSKI		1		2		682,639.24		339,141.00		607		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		p		PP

		12		Gmina Nowe Miasto nad Pilicą		Nowe Miasto nad Pil		00132-6922-UM0700037/09 RW.II./AK/0219.4-37/09		037/09		grójecki		ŻYRARDOWSKI		2		8		629,452.69		387,635.00		4400		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		p		PP

		13		Gmina Radzanów		Radzanów		00009-6922-UM0700027/09 RW.II./AK/0219.4-27/09		027/09		mławski		CIECHANOWSKI		5		1		814,060.88		500,000.00		3697		zaspokajanie potrzeb  w zakresie turystyki		zaspokajanie potrzeb  w zakresie sportu i rekreacji		p		PP

																										zaspokajanie potrzeb w zakresie spotru i rekreacji

		14		Gmina Korytnica		Korytnica		00267-6922-UM0700122/09 RW.II./AK/0219.4-122/09		122/09		węgrowski		SIEDLECKI		1.2		1.1		996,032.18		500,000.00		656		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		p		PP

		14		Gmina Korytnica		Korytnica		00267-6922-UM0700122/09 RW.II./AK/0219.4-122/09		122/09		węgrowski		SIEDLECKI		1		1		247,601.42		124,300.00				infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		p

		14		Gmina Korytnica		Korytnica		00267-6922-UM0700122/09 RW.II./AK/0219.4-122/09		122/09		węgrowski		SIEDLECKI		2		1		748,430.76		375,700.00				infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		p

		15		Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce		m Kultury Kurpiowski		00051-6922-UM0700174/09 RW.II./AK/0219.4-174/09		174/09		ostrołęcki		OSTROŁĘCKI		11		2		190,150.57		119,871.00		4800		zachowanie dziedzictwa kulturowego		zachowanie dziedzictwa kulturowego		p		PP

		16		Gmina Latowicz		Latowicz		00112-6922-UM0700319/09 RW.II./AK/0219.4-319/09		319/09		miński		WARSZAWSKI WSCHODNI		2		1		209,895.88		129,034.00		5550		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		p		PP

		17		Gmina Lipowiec Kościelny		Lipowiec Kościelny		00010-6922-UM0700090/09 RW.II./AK/0219.4-90/09		090/09		mławski		CIECHANOWSKI		1		2		597,304.36		351,273.00		1610		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		p		PP

		18		Ochotnicza Straż Pożarna w Starejwsi		nicza Straż Pożarna		00236-6922-UM0700062/09 RW.II./AK/0219.4-62/09		062/09		węgrowski		SIEDLECKI		1		1		120,667.40		60,333.00		508		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		p		PP

		19		Gmina Czerwińsk nad Wisłą		Czerwińsk nad Wisłą		00014-6922-UM0700003/09 RW.II./AK/0219.4-3/09		003/09		płoński		CIECHANOWSKI		2		1		329,810.52		199,894.00		448		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		p		PP

		20		Gmina Miasto Raciąż		Miasto Raciąż		00036-6922-UM0700072/09 RW.II./AK/0219.4-72/09		072/09		płoński		CIECHANOWSKI		5		1		700,981.16		430,931.00		4658		zaspokajanie potrzeb  w zakresie turystyki		zaspokajanie potrzeb  w zakresie turystyki		p		PP

		21		Gmina Orońsko		Orońsko		00216-6922-UM0700034/09 RW.II./AK/0219.4-34/09		034/09		szydłowiecki		RADOMSKI		5		1		807,935.76		496,681.00		1544		zaspokajanie potrzeb  w zakresie turystyki		zaspokajanie potrzeb  w zakresie turystyki		p		PP

		22		Gmina Wąsewo		Wąsewo		00049-6922-UM0700100/09 RW.II./AK/0219.4-100/09		100/09		ostrowski		OSTROŁĘCKI		4.5		1.1		898,627.10		500,000.00		4610		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		p		PP

		22		Gmina Wąsewo		Wąsewo		00049-6922-UM0700100/09 RW.II./AK/0219.4-100/09		100/09		ostrowski		OSTROŁĘCKI		4		1		680,063.15		378,606.00				infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		p

		22		Gmina Wąsewo		Wąsewo		00049-6922-UM0700100/09 RW.II./AK/0219.4-100/09		100/09		ostrowski		OSTROŁĘCKI		5		1		218,563.95		121,394.00				infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		p

		23		Gmina Kozienice		Kozienice		00233-6922-UM0700225/09 RW.II./AK/0219.4-225/09		225/09		kozienicki		RADOMSKI		6		1		177,946.98		72,929.00		701		zaspokajanie potrzeb  w zakresie sportu i rekreacji		zaspokajanie potrzeb  w zakresie sportu i rekreacji		p		PP

		24		Parafia Rzymsko-Katolicka Św. Piotra i Pawła				00086-6922-UM0700186/09 RW.II./AK/0219.4-186/09		186/09		pułtuski		CIECHANOWSKI		2		1		339,437.61		208,670.00		205		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		p		PP

		25		Gmina Zaręby Kościelne		Zaręby Kościelne		00052-6922-UM0700315/09 RW.II./AK/0219.4-315/09		315/09		ostrowski		OSTROŁĘCKI		4		1		763,331.43		421,116.00		2200		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		p		PP

		26		Gmina Nasielsk		Nasielsk		00151-6922-UM0700057/09 RW.II./AK/0219.4-57/09		057/09		nowodworski		WARSZAWSKI ZACHODNI		1,2,6		3		799,265.03		418,055.00		489		infrastruktura publiczna, zaspokajanie potrzeb  w zakresie turystyki, zaspokajanie potrzeb  w zakresie sportu i rekreacji		zaspokajanie potrzeb  w zakresie turystyki		p		PP

		26		Gmina Nasielsk		Nasielsk		00151-6922-UM0700057/09 RW.II./AK/0219.4-57/09		057/09		nowodworski		WARSZAWSKI ZACHODNI		1		1		83,034.92		43,431.36								p

		26		Gmina Nasielsk		Nasielsk		00151-6922-UM0700057/09 RW.II./AK/0219.4-57/09		057/09		nowodworski		WARSZAWSKI ZACHODNI		2		1		262,683.01		137,396.16								p

		26		Gmina Nasielsk		Nasielsk		00151-6922-UM0700057/09 RW.II./AK/0219.4-57/09		057/09		nowodworski		WARSZAWSKI ZACHODNI		6		1		453,547.10		237,227.48								p

		27		Gmina Radzanów		Radzanów		00207-6922-UM0700059/09 RW.II./AK/0219.4-59/09		059/09		białobrzeski		RADOMSKI		3b		1.875		504,664.01		309,567.00		4016		zaspokajanie potrzeb  w zakresie turystyki		zaspokajanie potrzeb  w zakresie turystyki		p		PP

		28		Gminna Bibiolteka Publiczna w Zatorach				00085-6922-UM0700185/09 RW.II./AK/0219.4-185/09		185/09		pułtuski		CIECHANOWSKI		5		3		71,565.93		41,917.00		1576		zaspokajanie potrzeb  w zakresie turystyki		zaspokajanie potrzeb  w zakresie turystyki		p		PP

		29		Gminny Ośrodek Kultury w Klembowie				00098-6922-UM0700318/09 RW.II./AK/0219.4-318/09		318/09		wołomiński		WARSZAWSKI WSCHODNI		1		1		243,631.05		147,409.00		1527		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		p		PP

		30		Gmina Strzegowo		Strzegowo		00027-6922-UM0700244/09 RW.II./AK/0219.4-244/09		244/09		mławski		CIECHANOWSKI		5		3		756,395.29		464,995.00		786		zaspokajanie potrzeb w zakresie spotru i rekreacji		zaspokajanie potrzeb w zakresie spotru i rekreacji		p		PP

		31		Gmina Młynarze		Młynarze		00067-6922-UM0700131/09 RW.I./AK/0219.4-131/09		131/09		makowski		OSTROŁĘCKI		1		2		303,977.37		185,611.00		617		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		p		PP

		32		Gmina Skórzec		Skórzec		00240-6922-UM0700019/09 RW.II./AK/0219.4-19/09		019/09		siedlecki		SIEDLECKI		1		1		390,425.27		238,302.00		337		zaspokajanie potrzeb w zakresie spotru i rekreacji		zaspokajanie potrzeb w zakresie spotru i rekreacji		p		PP

		33		Gmina Szczutowo		Szczutowo		00168-6922-UM0700038/09 RW.II./AK/0219.4-38/09		038/09		sierpecki		PŁOCKI		2,5,6,9		4		414,505.46		254,818.00		4543		WSZYSTKO		infrastruktura publiczna		p		PP

		33		Gmina Szczutowo		Szczutowo		00168-6922-UM0700038/09 RW.II./AK/0219.4-38/09		038/09		sierpecki		PŁOCKI		2		1		157,864.47		97,047.48								p

		33		Gmina Szczutowo		Szczutowo		00168-6922-UM0700038/09 RW.II./AK/0219.4-38/09		038/09		sierpecki		PŁOCKI		5		1		76,800.95		47,213.52								p

		33		Gmina Szczutowo		Szczutowo		00168-6922-UM0700038/09 RW.II./AK/0219.4-38/09		038/09		sierpecki		PŁOCKI		6		1		118,401.33		72,787.10								p

		33		Gmina Szczutowo		Szczutowo		00168-6922-UM0700038/09 RW.II./AK/0219.4-38/09		038/09		sierpecki		PŁOCKI		9		1		61,438.71		37,769.90								p

		34		Gmina Czosnów		Czosnów		00157-6922-UM0700145/09 RW.II./AK/0219.4-145/09		145/09		nowodworski		WARSZAWSKI ZACHODNI		1.4		27		117,296.18		48,072.20		294		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		p		PP

		34		Gmina Czosnów		Czosnów		00157-6922-UM0700145/09 RW.II./AK/0219.4-145/09		145/09		nowodworski		WARSZAWSKI ZACHODNI		1		1		100,496.95		41,187.27								p

		34		Gmina Czosnów		Czosnów		00157-6922-UM0700145/09 RW.II./AK/0219.4-145/09		145/09		nowodworski		WARSZAWSKI ZACHODNI		4		26		16,799.23		6,884.93								p

		35		Gmina Górzno		Górzno		00082-6922-UM0700020/09 RW.II./AK/0219.4-20/09		020/09		garwoliński		SIEDLECKI		1		1		578,342.44		335,130.00		475		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		P		PP

		36		Gmina Chotcza		Chotcza		00205-6922-UM0700165/09 RW.II./AK/0219.4-165/09		165/09		lipski		RADOMSKI		4.6		2		310,421.11		190,832.00		2500		zaspokajanie potrzeb  w zakresie turystyki		zaspokajanie potrzeb  w zakresie turystyki		p		PP

		36		Gmina Chotcza		Chotcza		00205-6922-UM0700165/09 RW.II./AK/0219.4-165/09		165/09		lipski		RADOMSKI		4		1		249,146.91		143,034.00								p

		36		Gmina Chotcza		Chotcza		00205-6922-UM0700165/09 RW.II./AK/0219.4-165/09		165/09		lipski		RADOMSKI		6		1		61,274.20		47,798.00								p

		37		Parafia Rzymsko-Katolicka p.w..św. Józefa w Syberii				00013-6922-UM0700007/09 RW.II./AK/0219.4-7/09		007/09		żuromiński		CIECHANOWSKI		2		1		462,168.91		341,028.00		1800		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		p		PP

		38		Gmina Miedzna		Miedzna		00268-6922-UM0700030/09 RW.II./AK/0219.4-30/09		030/09		węgrowski		SIEDLECKI		4		1		474,222.57		238,497.00		1300		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		p		PP

		39		Gmina Gozdowo		Gozdowo		00175-6922-UM0700009/09 RW.II./AK/0219.4-9/09		009/09		sierpecki		PŁOCKI		5		1		392,600.36		241,350.00		555		zaspokajanie potrzeb  w zakresie turystyki		zaspokajanie potrzeb  w zakresie turystyki		p		PP

		40		Gmina Wieczfnia Kościelna		Wieczfnia Kościelna		00025-6922-UM0700224/09 RW.II./AK/0219.4-224/09		224/09		mławski		CIECHANOWSKI		5		6		660,738.23		406,191.00		553		zaspokajanie potrzeb  w zakresie turystyki		zaspokajanie potrzeb  w zakresie turystyki		p		PP

		41		Gmina Glinojeck		Glinojeck		00033-6922-UM0700228/09 RW.II./AK/0219.4-228/09		228/09		ciechanowski		CIECHANOWSKI		1		1		271,432.64		90,079.00		325		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		p		PP

		42		Gmina Łyse		Łyse		00069-6922-UM0700152/09 RW.II./AK/0219.4-152/09		152/09		ostrołęcki		OSTROŁĘCKI		1.5		2		598,726.06		301,416.00		582		Infrastruktura publiczna, zachowanie dziedzictwa kulturowego		infrastruktura publiczna		p		PP

		42		Gmina Łyse		Łyse		00069-6922-UM0700152/09 RW.II./AK/0219.4-152/09		152/09		ostrołęcki		OSTROŁĘCKI		1		1		549,671.01		277,008.71								P

		42		Gmina Łyse		Łyse		00069-6922-UM0700152/09 RW.II./AK/0219.4-152/09		152/09		ostrołęcki		OSTROŁĘCKI		5		1		49,055.05		24,407.29								P

		43		Gmina Dąbrówka		Dąbrówka		00143-6922-UM0700272/09 RW.II./AK/0219.4-272/09		272/09		wołomiński		WARSZAWSKI WSCHODNI		2		2		723,440.63		444,737.00		656		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		p		PP

		44		Gmina Baranowo		Baranowo		00044-6922-UM0700041/09 RW.II./AK/0219.4-41/09		041/09		ostrołęcki		OSTROŁĘCKI		2		1		951,549.18		477,686.00		1238		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		p		PP

		45		Gmina Tłuszcz		Tłuszcz		00156-6922-UM0700036/09 RW.II./AK/0219.4-36/09		036/09		wołomiński		WARSZAWSKI WSCHODNI		1.4		2		513,379.66		285,146.06		223		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		p		PP

		45		Gmina Tłuszcz		Tłuszcz		00156-6922-UM0700036/09 RW.II./AK/0219.4-36/09		036/09		wołomiński		WARSZAWSKI WSCHODNI		1		1		452,890.62		247,755.14				infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		p

		45		Gmina Tłuszcz		Tłuszcz		00156-6922-UM0700036/09 RW.II./AK/0219.4-36/09		036/09		wołomiński		WARSZAWSKI WSCHODNI		4		1		60,489.04		37,390.92								p

		46		Gmina Pułtusk		Pułtusk		00158-6922-UM0700136/09 RW.II./AK/0219.4-136/09		136/09		pułtuski		CIECHANOWSKI		1		1		352,601.37		194,789.00		269		infrastruktura publiczna, zaspokajanie potrzeb w zakresie spotru i rekreacji		infrastruktura publiczna		p		PP

		47		Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Loretańskiej				00107-6922-UM0700140/09 RW.II./AK/0219.4-140/09		140/09		wyszkowski		OSTROŁĘCKI		2		1		157,197.94		178,988.00		85		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		p		PP

		48		Gmina Łaskarzew		Łaskarzew		00071-6922-UM0700141/09 RW.II./AK/0219.4-141/09		141/09		garwoliński		SIEDLECKI		1		2		557,309.01		342,608.00		404		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		P		PP

		49		Gmina Chorzele		Chorzele		00048-6922-UM0700296/09 RW.II./AK/0219.4-296/09		296/09		przasnyski		OSTROŁĘCKI		2		1		282,792.24		175,037.00		10662		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		p		PP

		50		Gmina Łosice		Łosice		00278-6922-UM0700052/09 RW.II./AK/0219.4-52/09		052/09		łosicki		SIEDLECKI		1		1		157,242.76		97,003.00		208		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		p		PP

		51		Gmina Szreńsk		Szreńsk		00037-6922-UM0700155/09 RW.II./AK/0219.4-155/09		155/09		mławski		CIECHANOWSKI		1		1		234,990.30		144,460.00		4602		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		p		PP

		52		Gmina Cegłów		Cegłów		00113-6922-UM0700230/09 RW.II./AK/0219.4-230/09		230/09		miński		WARSZAWSKI WSCHODNI		2		1		472,066.03		290,204.00		2207		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		P		PP

		53		Gmina Dzierzążnia		Dzierzążnia		00016-6922-UM0700004/09 RW.II./AK/0219.4-4/09		004/09		płoński		CIECHANOWSKI		1.2		1.1738		548,175.17		336,993.00		346		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		p		PP

		53		Gmina Dzierzążnia		Dzierzążnia		00016-6922-UM0700004/09 RW.II./AK/0219.4-4/09		004/09		płoński		CIECHANOWSKI		1		1		313,279.72		192,590.05								P

		53		Gmina Dzierzążnia		Dzierzążnia		00016-6922-UM0700004/09 RW.II./AK/0219.4-4/09		004/09		płoński		CIECHANOWSKI		2		1		234,895.45		144,402.95								P

		54		Gmina Pomiechówek		Pomiechówek		00108-6922-UM0700012/09 RW.II./AK/0219.4-12/09		012/09		nowodworski		WARSZAWSKI ZACHODNI		4		1		705,958.45		433,990.00		1506		zaspokajanie potrzeb  w zakresie turystyki		zaspokajanie potrzeb  w zakresie turystyki		P		PP

		55		Gmina Regimin		Regimin		00034-6922-UM0700273/09 RW.II./AK/0219.4-273/09		273/09		ciechanowski		CIECHANOWSKI		2.6		2		542,889.41		332,036.93		1820		infrastruktura publiczna,zaspokajanie potrzeb w zakresie spotru i rekreacji		infrastruktura publiczna		p		PP

		55		Gmina Regimin		Regimin		00034-6922-UM0700273/09 RW.II./AK/0219.4-273/09		273/09		ciechanowski		CIECHANOWSKI		2		1		451,319.01		276,025.01								p

		55		Gmina Regimin		Regimin		00034-6922-UM0700273/09 RW.II./AK/0219.4-273/09		273/09		ciechanowski		CIECHANOWSKI		6		1		91,570.40		56,011.92								p

		56		Gmina Skaryszew		Skaryszew		00220-6922-UM0700270/09 RW.II./AK/0219.4-270/09		270/09		radomski		RADOMSKI		4		2		206,382.81		116,528.00		13852		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		P		PP

		57		Gminna Bibiolteka Publiczna w Sterdyni				00288-6922-UM0700082/09 RW.II./AK/0219.4-82/09		082/09		sokołowski		SIEDLECKI		1		1		119,950.00		73,739.00		4000		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		p		PP

		58		Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Józefa w Trąbkach				00101-6922-UM0700205/09 RW.II./AK/0219.4-205/09		205/09		garwoliński		SIEDLECKI		2		1		152,496.53		112,252.00		10663		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		p		PP

		59		Gmina Błędów		Błędów		00154-6922-UM0700048/09 RW.II./AK/0219.4-48/09		048/09		grójecki		ŻYRARDOWSKI		2		1		1,000,729.34		495,000.00		999		zaspokajanie potrzeb w zakresie spotru i rekreacji		zaspokajanie potrzeb w zakresie spotru i rekreacji		p		PP

		60		Gmina Garwolin		Garwolin		00104-6922-UM0700095/09 RW.II./AK/0219.4-95/09		095/09		garwoliński		SIEDLECKI		4		1		428,008.63		258,744.00		517		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		p		PP

		61		Gminna Bibiolteka Publiczna w Mirowie				00235-6922-UM0700255/09 RW.II./AK/0219.4-255/09		255/09		szydłowiecki		RADOMSKI		1		1		218,486.13		135,569.00		825		infrastruktura publiczna, zachowanie dziedzictwa kulturowego		infrastruktura publiczna		p		PP

		62		Gmina Tczów		Tczów		00198-6922-UM0700108/09 RW.II./AK/0219.4-108/09		108/09		zwoleński		RADOMSKI		1		1		537,069.29		241,018.00		579		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		P		PP

		63		Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Łysych				00145-6922-UM0700151/09 RW.II./AK/0219.4-151/09		151/09		ostrołęcki		OSTROŁĘCKI		2,4,6		3		606,972.36		370,078.00		2230		infrastruktura publiczna,zaspokajanie potrzeb w zakresie spotru i rekreacji		infrastruktura publiczna		p		PP

		63		Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Łysych				00145-6922-UM0700151/09 RW.II./AK/0219.4-151/09		151/09		ostrołęcki		OSTROŁĘCKI		2		1		415,894.72		252,612.98								P

		63		Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Łysych				00145-6922-UM0700151/09 RW.II./AK/0219.4-151/09		151/09		ostrołęcki		OSTROŁĘCKI		4		1		102,947.03		63,287.11								P

		63		Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Łysych				00145-6922-UM0700151/09 RW.II./AK/0219.4-151/09		151/09		ostrołęcki		OSTROŁĘCKI		6		1		88,130.61		54,178.66								P

		64		Gmina Brochów		Brochów		00125-6922-UM0700269/09 RW.II./AK/0219.4-269/09		269/09		sochaczewski		ŻYRARDOWSKI		4.5		2		560,112.56		420,084.43		484		infrastruktura publiczna, zachowanie dziedzictwa kulturowego		zaspokajanie potrzeb  w zakresie turystyki		p		PP

		64		Gmina Brochów		Brochów		00125-6922-UM0700269/09 RW.II./AK/0219.4-269/09		269/09		sochaczewski		ŻYRARDOWSKI		4		1		146,225.91		109,669.44								P

		64		Gmina Brochów		Brochów		00125-6922-UM0700269/09 RW.II./AK/0219.4-269/09		269/09		sochaczewski		ŻYRARDOWSKI		5		1		413,886.65		310,414.99								P

		65		Gminna Biblioteka Publiczna w Zakrzewie				00196-6922-UM0700181/09 RW.II./AK/0219.4-181/09		181/09		radomski		RADOMSKI		4		1		713,105.92		286,105.00		11798		zaspokajanie potrzeb w zakresie spotru i rekreacji		zaspokajanie potrzeb w zakresie spotru i rekreacji		p		PP

		66		Gmina Zakroczym		Zakroczym		00118-6922-UM0700184/09 RW.II./AK/0219.4-184/09		184/09		nowodworski		WARSZAWSKI ZACHODNI		1		1		507,527.97		282,021.00		6199		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		P		PP

		67		Zgromadzenie Księży Marianów Dom Zakonny				00241-6922-UM0700025/09 RW.II./AK/0219.4-25/09		025/09		siedlecki		SIEDLECKI		8		1		453,767.98		340,325.00		6000		zachowanie dziedzictwa kulturowego		zachowanie dziedzictwa kulturowego		p		PP

		68		Stara Biała		Biała		00189-6922-UM0700210/09 RW.II./AK/0219.4-210/09		210/09		płocki		PŁOCKI		1		2		604,738.11		371,857.00		669		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		p		PP

		69		Gmina Mogielnica		Mogielnica		00120-6922-UM0700018/09 RW.II./AK/0219.4-18/09		018/09		grójecki		ŻYRARDOWSKI		5		2		974,742.57		460,753.00		9216		infrastruktura publiczna		zaspokajanie potrzeb  w zakresie turystyki		p		PP

		70		Ochotnicza Straż Pożarna w Czarnocinie		nicza Straż Pożarna		00208-6922-UM0700168/09 RW.II./AK/0219.4-168/09		168/09		białobrzeski		RADOMSKI		1		1		240,345.41		142,971.00		4016		zaspokajanie potrzeb  w zakresie turystyki		zaspokajanie potrzeb  w zakresie turystyki		p		PP

		71		Dom Pracy Twórczej w Reymontówce		racy Twórczej w Reym		00262-6922-UM0700249/09 RW.II./AIK/0219.4-249/09		249/09		siedlecki		SIEDLECKI		1.6		3		785,794.42		483,070.00		80000		zachowanie dziedzictwa kulturowego		zachowanie dziedzictwa kulturowego		p		PP

		71		Dom Pracy Twórczej w Reymontówce		racy Twórczej w Reym		00262-6922-UM0700249/09 RW.II./AIK/0219.4-249/09		249/09		siedlecki		SIEDLECKI		1		2		324,254.50		207,500.35								p

		71		Dom Pracy Twórczej w Reymontówce		racy Twórczej w Reym		00262-6922-UM0700249/09 RW.II./AIK/0219.4-249/09		249/09		siedlecki		SIEDLECKI		6		1		461,539.92		275,569.65								p

		72		Parafia Rzymsko-Katolicka p.w.św. Leonarda w Troszynie Polskim				00183-6922-UM0700209/09 RW.II./AK/0219.4-209/09		209/09		płocki		PŁOCKI		2		1		60,624.24		44,868.00		120		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		p		PP

		73		Gmina Gielniów		Gielniów		00214-6922-UM0700279/09 RW.II./AK/0219.4-279/09		279/09		przysuski		RADOMSKI		1		1		445,350.58		271,664.00		382		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		p		PP

		74		Gmina Bodzanów		Bodzanów		00177-6922-UM0700023/09 RW.II./AK/0219.4-23/09		023/09		płocki		PŁOCKI		1.4		2		450,472.21		276,786.00		8440		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		P		PP

		74		Gmina Bodzanów		Bodzanów		00177-6922-UM0700023/09 RW.II./AK/0219.4-23/09		023/09		płocki		PŁOCKI		1		1		399,110.21		245,227.38								P

		74		Gmina Bodzanów		Bodzanów		00177-6922-UM0700023/09 RW.II./AK/0219.4-23/09		023/09		płocki		PŁOCKI		4		1		51,362.00		31,558.62								P

		75		Gmina Osieck		Osieck		00123-6922-UM0700206/09 RW.II./AK/0219.4-206/09		206/09		otwocki		WARSZAWSKI WSCHODNI		2		1		1,227,702.42		500,000.00		3500		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		p		PP

		76		Gmina Sokołów Podlaski		Sokołów Podlaski		00291-6922-UM0700276/09 RW.II./AK/0219.4-276/09		276/09		sokołowski		SIEDLECKI		2		1		405,857.02		245,980.00		326		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		p		PP

		77		Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Św. Wawrzyńca w Sieciechowie				00228-6922-UM0700274/09 RW.II./AK/0219.4-274/09		274/09		kozienicki		RADOMSKI		12		1		195,876.14		136,125.00		609		zachowanie dziedzictwa kulturowego		zachowanie dziedzictwa kulturowego		p		PP

		78		Gmina Obryte		Obryte		00072-6922-UM0700106/09 RW.II./AK/0219.4-106/09		106/09		pułtuski		CIECHANOWSKI		1.2		2		499,876.63		298,567.00		236		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		p		PP

		78		Gmina Obryte		Obryte		00072-6922-UM0700106/09 RW.II./AK/0219.4-106/09		106/09		pułtuski		CIECHANOWSKI		1		1		160,799.92		89,442.00								p

		78		Gmina Obryte		Obryte		00072-6922-UM0700106/09 RW.II./AK/0219.4-106/09		106/09		pułtuski		CIECHANOWSKI		2		1		339,076.71		209,125.00								p

		79		Gmina Korczew		Korczew		00249-6922-UM0700056/09 RW.II./AK/0219.4-56/09		056/09		siedlecki		SIEDLECKI		1		1		301,917.57		171,187.00		230		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		P		PP

		80		Gmina Brańszczyk		Brańszczyk		00081-6922-UM0700324/09 RW.II./AK/0219.4-324/09		324/09		wyszkowski		OSTROŁĘCKI		4		1		507,539.15		244,483.00		439		zaspokajanie potrzeb w zakresie spotru i rekreacji		zaspokajanie potrzeb w zakresie spotru i rekreacji		p		PP

		81		Parafia Rzymskokatolicka pod wezwaniem Matki Boskiej Częstochowskiej w Krzesku				00258-6922-UM0700046/09 RW.II./AK/0219.4-46/09		046/09		siedlecki		SIEDLECKI		2		1		593,082.42		444,810.00		2500		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		P		PP

		82		Gmina Ostrów Mazowiecka		Ostrów Mazowiecka		00063-6922-UM0700042/09 RW.II./AK/0219.4-42/09		042/09		ostrowski		OSTROŁĘCKI		1		1		457,614.84		256,372.00		473		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		p		PP

		83		Gmina Małkinia Górna		Małkinia Górna		00146-6922-UM0700303/09 RW.II./AK/0219.4-303/09		303/09		ostrowski		OSTROŁĘCKI		1,2,4,5,6,7		7		739,295.71		455,129.00		12471		infrastruktura publiczna,		infrastruktura publiczna		p		PP

		83		Gmina Małkinia Górna		Małkinia Górna		00146-6922-UM0700303/09 RW.II./AK/0219.4-303/09		303/09		ostrowski		OSTROŁĘCKI		1		1		96,249.51		59,166.77								p

		83		Gmina Małkinia Górna		Małkinia Górna		00146-6922-UM0700303/09 RW.II./AK/0219.4-303/09		303/09		ostrowski		OSTROŁĘCKI		2		1		50,267.87		31,859.03								p

		83		Gmina Małkinia Górna		Małkinia Górna		00146-6922-UM0700303/09 RW.II./AK/0219.4-303/09		303/09		ostrowski		OSTROŁĘCKI		4		1		393,711.50		241,218.37								p

		83		Gmina Małkinia Górna		Małkinia Górna		00146-6922-UM0700303/09 RW.II./AK/0219.4-303/09		303/09		ostrowski		OSTROŁĘCKI		5		1		113,315.64		68,269.35								p

		83		Gmina Małkinia Górna		Małkinia Górna		00146-6922-UM0700303/09 RW.II./AK/0219.4-303/09		303/09		ostrowski		OSTROŁĘCKI		6		2		65,576.31		40,961.61								p

		83		Gmina Małkinia Górna		Małkinia Górna		00146-6922-UM0700303/09 RW.II./AK/0219.4-303/09		303/09		ostrowski		OSTROŁĘCKI		7		1		20,174.88		13,653.87								p

		84		Gmina Przasnysz		Przasnysz		00040-6922-UM0700290/09 RW.II./AK/0219.4-290/09		290/09		przasnyski		OSTROŁĘCKI		2,3B,4,6		1;02;15;1		589,545.72		257,377.00		500		zaspokajanie potrzeb w zakresie spotru i rekreacji		zaspokajanie potrzeb w zakresie spotru i rekreacji		P		PP

		84		Gmina Przasnysz		Przasnysz		00040-6922-UM0700290/09 RW.II./AK/0219.4-290/09		290/09		przasnyski		OSTROŁĘCKI		2		1		64,707.37		35,812.00								P

		84		Gmina Przasnysz		Przasnysz		00040-6922-UM0700290/09 RW.II./AK/0219.4-290/09		290/09		przasnyski		OSTROŁĘCKI		3b		0.2		154,715.37		18,514.00								P

		84		Gmina Przasnysz		Przasnysz		00040-6922-UM0700290/09 RW.II./AK/0219.4-290/09		290/09		przasnyski		OSTROŁĘCKI		4		15		355,775.61		195,111.00								P

		84		Gmina Przasnysz		Przasnysz		00040-6922-UM0700290/09 RW.II./AK/0219.4-290/09		290/09		przasnyski		OSTROŁĘCKI		6		1		14,347.37		7,940.00								P

		85		Gmina Bielany		Bielany		00283-6922-UM0700191/09 RW.II./AK/0219.4-191/09		191/09		sokołowski		SIEDLECKI		1		1		619,606.45		380,905.00		100		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		p		PP

		86		Gmina Olszewo-Borki		Olszewo-Borki		00062-6922-UM0700278/09 RW.II./AK/0219.4-278/09		278/09		ostrołęcki		OSTROŁĘCKI		5		7		1,089,478.96		495,410.00		1603		zaspokajanie potrzeb w zakresie spotru i rekreacji		zaspokajanie potrzeb w zakresie spotru i rekreacji		p		PP

		87		Gmina Zakrzew		Zakrzew		00195-6922-UM0700180/09 RW.II./AK/0219.4-180/09		180/09		radomski		RADOMSKI		1		1		873,908.27		351,075.00		11798		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		p		PP

		88		Gmina Siemiątkowo		Siemiątkowo		00008-6922-UM0700040/09 RW.II./AK/0219.4-40/09		040/09		żuromiński		CIECHANOWSKI		1		1		689,292.30		423,745.00		509		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		p		PP

		89		Gminny Ośrodek Kulrury w Siemiątkowie				00007-6922-UM0700039/09 RW.II./AK/0219.4-39/09		039/09		żuromiński		CIECHANOWSKI		1		1		672,766.95		415,479.00		273		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		p		PP

		90		Gmina Krasnosielc		Krasnosielc		00147-6922-UM0700320/09 RW.II./AK/0219.4-320/09		320/09		makowski		OSTROŁĘCKI		2,5,6		3		380,008.86		233,612.00		6872		infrastruktura publiczna, zaspokajanie potrzeb w zakresie spotru i rekreacji		zaspokajanie potrzeb w zakresie spotru i rekreacji		p		PP

		90		Gmina Krasnosielc		Krasnosielc		00147-6922-UM0700320/09 RW.II./AK/0219.4-320/09		320/09		makowski		OSTROŁĘCKI		2		1		122,918.82		75,564.85								p

		90		Gmina Krasnosielc		Krasnosielc		00147-6922-UM0700320/09 RW.II./AK/0219.4-320/09		320/09		makowski		OSTROŁĘCKI		5		1		9,394.00		5,775.00								p

		90		Gmina Krasnosielc		Krasnosielc		00147-6922-UM0700320/09 RW.II./AK/0219.4-320/09		320/09		makowski		OSTROŁĘCKI		6		1		247,696.04		152,272.15								p

		91		Gmina Stoczek		Stoczek		00246-6922-UM0700044/09 RW.II./AK/0219.4-44/09		044/09		węgrowski		SIEDLECKI		5		1		675,608.47		415,340.00		5314		zaspokajanie potrzeb w zakresie spotru i rekreacji		zaspokajanie potrzeb w zakresie spotru i rekreacji		P		PP

		92		Gmina Wiśniewo		Wiśniewo		00011-6922-UM0700135/09 RW.II./AK/0219.4-135/09		135/09		mławski		CIECHANOWSKI		4.5		23.2		738,098.80		453,748.00		3294		zaspokajanie potrzeb w zakresie spotru i rekreacji		zaspokajanie potrzeb w zakresie spotru i rekreacji		p		PP

		92		Gmina Wiśniewo		Wiśniewo		00011-6922-UM0700135/09 RW.II./AK/0219.4-135/09		135/09		mławski		CIECHANOWSKI		4		23		595,798.56		366,269.00								p

		92		Gmina Wiśniewo		Wiśniewo		00011-6922-UM0700135/09 RW.II./AK/0219.4-135/09		135/09		mławski		CIECHANOWSKI		5		2		142,300.24		87,479.00								p

		93		Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Baranowie				00045-6922-UM0700144/09 RW.II./AK/0219.4-144/09		144/09		ostrołęcki		OSTROŁĘCKI		1.2		1.1		310,670.54		185,589.00		284		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		p		PP

		93		Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Baranowie				00045-6922-UM0700144/09 RW.II./AK/0219.4-144/09		144/09		ostrołęcki		OSTROŁĘCKI		1		1		89,430.63		54,977.55								p

		93		Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Baranowie				00045-6922-UM0700144/09 RW.II./AK/0219.4-144/09		144/09		ostrołęcki		OSTROŁĘCKI		2		1		221,239.91		129,611.45								p

		94		Gmina Policzna		Policzna		00215-6922-UM0700200/09 RW.II./AK/0219.4-200/09		200/09		zwoleński		RADOMSKI		5		1		597,213.95		367,139.00		356		zaspokajanie potrzeb w zakresie spotru i rekreacji		zaspokajanie potrzeb w zakresie spotru i rekreacji		P		PP

		95		Gmina Zwoleń		Zwoleń		00229-6922-UM0700148/09 RW.II./AK/0219.4-148/09		148/09		zwoleński		RADOMSKI		2		1		465,262.64		278,126.00		162		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		p		PP

		96		Gminny Ośrodek Kultury w Mokobodach z/s w Skupiach				00247-6922-UM0700215/09 RW.II./AK/0219.4-215/09		215/09		siedlecki		SIEDLECKI		1		1		261,220.00		160,586.00		555		zachowanie dziedzictwa kulturowego		zachowanie dziedzictwa kulturowego		p		PP

		97		Gmina Sterdyń		Sterdyń		00287-6922-UM0700080/09 RW.II./AK/0219.4-80/09		080/09		sokołowski		SIEDLECKI		4,5,6,13		10;7;77;1,274		338,176.40		181,546.00		4613		zaspokajanie potrzeb  w zakresie turystyki, zaspokajanie potrzeb w zakresie spotru i rekreacji		zaspokajanie potrzeb  w zakresie turystyki		p		PP

		97		Gmina Sterdyń		Sterdyń		00287-6922-UM0700080/09 RW.II./AK/0219.4-80/09		080/09		sokołowski		SIEDLECKI		4		10		21,118.20		0.00								p

		97		Gmina Sterdyń		Sterdyń		00287-6922-UM0700080/09 RW.II./AK/0219.4-80/09		080/09		sokołowski		SIEDLECKI		5		7		19,515.12		0.00								p

		97		Gmina Sterdyń		Sterdyń		00287-6922-UM0700080/09 RW.II./AK/0219.4-80/09		080/09		sokołowski		SIEDLECKI		6		77		3,015.84		0.00								p

		97		Gmina Sterdyń		Sterdyń		00287-6922-UM0700080/09 RW.II./AK/0219.4-80/10		080/09		sokołowski		SIEDLECKI		13				274,880.32		168,983.80								p

		97		Gmina Sterdyń		Sterdyń		00287-6922-UM0700080/09 RW.II./AK/0219.4-80/10		080/09		sokołowski		SIEDLECKI		13				19,646.92		12,562.50								p

		98		Gmina Nowy Duninów		Nowy Duninów		00172-6922-UM0700222/09 RW.II./AK/0219.4-222/09		222/09		płocki		PŁOCKI		5		1		512,400.00		315,000.00		3889		zaspokajanie potrzeb w zakresie spotru i rekreacji		zaspokajanie potrzeb w zakresie spotru i rekreacji		p		PP

		99		Gmina Rząśnik		Rząśnik		00077-6922-UM0700054/09 RW.II./AK/0219.4-54/09		054/09		wyszkowski		OSTROŁĘCKI		3b		0.424		461,489.61		278,180.00		1702		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		p		PP

		100		Gmina Zabrodzie		Zabrodzie		00095-6922-UM0700257/09 RW.II./AK/0219.4-257/09		257/09		wyszkowski		OSTROŁĘCKI		2		1		296,813.07		179,493.00		270		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		p		PP

		101		Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Czernickiej		rzyszenie Rozwoju Zi		00053-6922-UM0700211/09 RW.II./AK/0219.4-211/09		211/09		przasnyski		OSTROŁĘCKI		1.13		1.1		384,277.91		288,208.00		267		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		p		PP

		101		Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Czernickiej		rzyszenie Rozwoju Zi		00053-6922-UM0700211/09 RW.II./AK/0219.4-211/09		211/09		przasnyski		OSTROŁĘCKI		1		1		284,084.19		213,063.00								p

		101		Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Czernickiej		rzyszenie Rozwoju Zi		00053-6922-UM0700211/09 RW.II./AK/0219.4-211/09		211/09		przasnyski		OSTROŁĘCKI		13				100,193.72		75,145.00								p

		102		Gmina Maciejowice		Maciejowice		00080-6922-UM0700011/09 RW.II./AK/0219.4-11/09		011/09		garwoliński		SIEDLECKI		5		1		461,072.31		283,445.00		1479		zaspokajanie potrzeb w zakresie spotru i rekreacji		zaspokajanie potrzeb  w zakresie turystyki		p		PP

		103		Gmina Jedlińsk		Jedlińsk		00193-6922-UM0700119/09 RW.II./AK/0219.4-119/09		119/09		radomski		RADOMSKI		2		1		1,173,179.89		480,811.00		1680		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		p		PP

		104		Gmina Ojrzeń		Ojrzeń		00006-6922-UM0700164/09 RW.II./AK/0219.4-164/09		164/09		ciechanowski		CIECHANOWSKI		pl poś

		105		Gminny Ośrodek Kultury w Jabłonnie Lackiej				00293-6922-UM0700022/09 RW.II./AK/0219.4-22/019		022/09		sokołowski		SIEDLECKI		1		1		91,209.19		56,652.00		157		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		P		PP

		106		Gmina Jabłonna Lacka		Jabłonna Lacka		00292-6922-UM0700014/09 RW.II./AK/0219.4-14/09		014/09		sokołowski		SIEDLECKI		2		3		618,471.22		149,328.00		918		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		p		PP

		107		Gminna Biblioteka Publiczna w Huszlewie				00264-6922-UM0700133/09 RW.II./AK/0219.4-133/09		133/09		łosicki		SIEDLECKI		1		1		487,760.92		300,772.00		351		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		p		PP

		108		Gmina Stromiec		Stromiec		00217-6922-UM0700283/09 RW.II./AK/0219.4-283/09		283/09		białobrzeski		RADOMSKI		1.5		1.1		609,993.42		374,995.00		5773		zaspokajanie potrzeb w zakresie spotru i rekreacji		zaspokajanie potrzeb w zakresie spotru i rekreacji		p		PP

		108		Gmina Stromiec		Stromiec		00217-6922-UM0700283/09 RW.II./AK/0219.4-283/09		283/09		białobrzeski		RADOMSKI		1		1		166,894.39		102,599.00								p

		108		Gmina Stromiec		Stromiec		00217-6922-UM0700283/09 RW.II./AK/0219.4-283/09		283/09		białobrzeski		RADOMSKI		5		1		443,099.03		272,396.00								p

		109		Gmina Nur		Nur		00042-6922-UM0700021/09 RW.II./AK/0219.4-21/09		021/09		ostrowski		OSTROŁĘCKI		1		1		346,011.35		197,433.00		293		zaspokajanie potrzeb  w zakresie turystyki, infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		p		PP

		110		Gmina i Miasto Wyszogród		Wyszogród		00181-6922-UM0700008/09 RW.II./AK/0219.4-8/09		008/09		płocki		PŁOCKI		6		1		529,370.96		301,922.00		6004		zaspokajanie potrzeb w zakresie spotru i rekreacji		zaspokajanie potrzeb w zakresie spotru i rekreacji		p		PP

		111		Gminny Osrodek Kultury i Sportu w Srerdyni				00289-6922-UM0700083/09 RW.II./AK/0219.4-83/09		083/09		sokołowski		SIEDLECKI		1		1		119,863.48		73,686.00		4000		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		p		PP

		112		Parafia Rzymsko Katolicka p.w.Św. Jana Chrzciciela w Magnuszewie				00225-6922-UM0700115/09 RW.II./AK/0219.4-115/09		115/09		kozienicki		RADOMSKI		12		1		389,432.11		292,074.00		978		zachowanie dziedzictwa kulturowego		zachowanie dziedzictwa kulturowego		p		PP

		113		Gmina Łąck		Łąck		00187-6922-UM0700142/09 RW.II./AK/0219.4-142/09		142/09		płocki		PŁOCKI		3b		1.7		385,008.40		235,031.00		5131		zaspokajanie potrzeb  w zakresie turystyki		zaspokajanie potrzeb  w zakresie turystyki		p		PP

		114		Gmina Miastków Kościelny		Miastków Kościelny		00076-6922-UM0700067/09 RW.II./AK/0219.4-67/09		067/09		garwoliński		SIEDLECKI		6		1		475,237.06		292,153.00		690		zaspokajanie potrzeb w zakresie spotru i rekreacji		zaspokajanie potrzeb w zakresie spotru i rekreacji		P		PP

		115		Gmina Nowe Miasto		Nowe Miasto		00002-6922-UM0700089/09 RW.II./AK/0219.4-89/09		089/09		płoński		CIECHANOWSKI		6		2		640,794.06		263,295.00		1588		zaspokajanie potrzeb w zakresie spotru i rekreacji		zaspokajanie potrzeb w zakresie spotru i rekreacji		p		PP

		116		Gmina Chlewiska		Chlewiska		00211-6922-UM0700302/09 RW.II./AK/0219.4-302/09		302/09		szydłowiecki		RADOMSKI		1		1		410,872.48		252,585.00		1043		infrastruktura publiczna, zaspokajanie potrzeb w zakresie spotru i rekreacji		infrastruktura publiczna		p		PP

		117		Gmina Kampinos		Kampinos		00135-6922-UM0700332/09 RW.II./AK/0219.4-332/09		332/09		warszawski-zachodni		WARSZAWSKI ZACHODNI		6		1		638,128.32		261,042.16		4000		zaspokajanie potrzeb w zakresie spotru i rekreacji		zaspokajanie potrzeb w zakresie spotru i rekreacji		p		PP

		118		Gmina Strachówka		Strachówka		00075-6922-UM0700098/09 RW.II./AK/0219.4-98/09		098/09		wołomiński		WARSZAWSKI WSCHODNI		2		1		221,166.34		126,743.00		349		infrastruktura publiczna, zaspokajanie potrzeb w zakresie spotru i rekreacji		infrastruktura publiczna		P		PP

		119		Gmina Ciepielów		Ciepielów		00206-6922-UM0700292/09 RW.II./AK/0219.4-292/09		292/09		lipski		RADOMSKI		2.4		1.1		451,590.41		277,617.00		6046		infrastruktura publiczna, zachowanie dziedzictwa kulturowego		infrastruktura publiczna		p		PP

		119		Gmina Ciepielów		Ciepielów		00206-6922-UM0700292/09 RW.II./AK/0219.4-292/09		292/09		lipski		RADOMSKI		2		1		371,153.09		228,168.00								p

		119		Gmina Ciepielów		Ciepielów		00206-6922-UM0700292/09 RW.II./AK/0219.4-292/09		292/09		lipski		RADOMSKI		4		1		80,437.32		49,449.00								p

		120		Gmina Mirów		Mirów		00234-6922-UM0700254/09 RW.II./AK/0219.4-254/09		254/09		szydłowiecki		RADOMSKI		2,4,5		1,4,1		768,764.52		475,441.00		3910		infrastruktura publiczna, zaspokajanie potrzeb w zakresie spotru i rekreacji		infrastruktura publiczna		p		PP

		120		Gmina Mirów		Mirów		00234-6922-UM0700254/09 RW.II./AK/0219.4-254/09		254/09		szydłowiecki		RADOMSKI		2		1		619,863.54		383,354.00								p

		120		Gmina Mirów		Mirów		00234-6922-UM0700254/09 RW.II./AK/0219.4-254/09		254/09		szydłowiecki		RADOMSKI		4		4		40,140.15		24,825.00								p

		120		Gmina Mirów		Mirów		00234-6922-UM0700254/09 RW.II./AK/0219.4-254/09		254/09		szydłowiecki		RADOMSKI		5		1		108,760.83		67,263.00								p

		121		Gmina Jasieniec		Jasieniec		00115-6922-UM0700293/09 RW.II./AK/0219.4-293/09		293/09		grójecki		ŻYRARDOWSKI		4,6,7		1,1,1		212,631.54		131,392.00		1170		zaspokajanie potrzeb w zakresie spotru i rekreacji		zaspokajanie potrzeb w zakresie spotru i rekreacji		p		PP

		121		Gmina Jasieniec		Jasieniec		00115-6922-UM0700293/09 RW.II./AK/0219.4-293/09		293/09		grójecki		ŻYRARDOWSKI		4		1		23,496.15		14,518.82								p

		121		Gmina Jasieniec		Jasieniec		00115-6922-UM0700293/09 RW.II./AK/0219.4-293/09		293/09		grójecki		ŻYRARDOWSKI		6		1		157,746.72		97,479.72								p

		121		Gmina Jasieniec		Jasieniec		00115-6922-UM0700293/09 RW.II./AK/0219.4-293/09		293/09		grójecki		ŻYRARDOWSKI		7		1		31,388.67		19,393.46								p

		122		Gmina Jadów		Jadów		00083-6922-UM0700087/09 RW.II./AK/0219.4-87/09		087/09		wołomiński		WARSZAWSKI WSCHODNI		1		1		308,712.34		189,782.00		577		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		p		PP

		123		Gmina Wołomin		Wołomin		00106-6922-UM0700322/09 RW.II./AK/0219.4-322/09		322/09		wołomiński		WARSZAWSKI WSCHODNI		5		2		137,231.57		56,242.00		5227		zaspokajanie potrzeb  w zakresie turystyki		zaspokajanie potrzeb  w zakresie turystyki		p		PP

		124		Gmina Mokobody		Mokobody		00248-6922-UM0700216/09 RW.II./AK/0219.4-216/09		216/09		siedlecki		SIEDLECKI		6		1		410,762.43		252,517.00		1624		zaspokajanie potrzeb w zakresie spotru i rekreacji		zaspokajanie potrzeb w zakresie spotru i rekreacji		p		PP

		125		Gmina Wyszków		Wyszków		00105-6922-UM0700281/09 RW.II./AK/0219.4-281/09		281/09		wyszkowski		OSTROŁĘCKI		2		1		480,577.29		296,045.00		5000		infrastruktura publiczna , zaspokajanie potrzeb  w zakresie turystyki, zaspokajanie potrzeb w zakresie spotru i rekreacji, zachowanie dziedzictwa kulturowego		infrastruktura publiczna		P		PP

		126		Gmina Wiskitki		Wiskitki		00093-6922-UM0700294/09 RW.II./AK/0219.4-294/09		294/09		żyrardowski		ŻYRARDOWSKI		2.1		1.1		668,847.80		411,915.00		512		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		p		PP

		126		Gmina Wiskitki		Wiskitki		00093-6922-UM0700294/09 RW.II./AK/0219.4-294/09		294/09		żyrardowski		ŻYRARDOWSKI		2		1		550,069.16		338,764.20								p

		126		Gmina Wiskitki		Wiskitki		00093-6922-UM0700294/09 RW.II./AK/0219.4-294/09		294/09		żyrardowski		ŻYRARDOWSKI		1		1		118,778.64		73,150.80								p

		127		Gmina Wyśmierzyce		Wyśmierzyce		00219-6922-UM0700121/09 RW.II./AK/0219.4-121/09		121/09		białobrzeski		RADOMSKI		6		1		432,862.95		262,170.00		858		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		p		PP

		128		Gmina Jedlnia-Letnisko		Jedlnia-Letnisko		00226-6922-UM0700280/09 RW.II./AK/0219.4-280/09		280/09		radomski		RADOMSKI		6		1		500,801.70		307,869.00		5000		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		p		PP

		129		Gmina Odrzywół		Odrzywół		00200-6922-UM0700344/09 RW.II./AK/0219.4-344/09		344/09		przysuski		RADOMSKI		1		1		159,121.58		96,043.00		340		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		p		PP

		130		Gmina Siedlce		Siedlce		00277-6922-UM0700075/09 RW.II./AK/0219.4-75/09		075/09		siedlecki		SIEDLECKI		1		1		241,751.91		126,067.00		179		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		p		PP

		131		Gmina Lipsko		Lipsko		00231-6922-UM0700221/09 RW.II./AK/0219.4-221/09		221/09		lipski		RADOMSKI		5		6		284,843.25		173,572.00		1562		zaspokajanie potrzeb  w zakresie turystyki		zaspokajanie potrzeb  w zakresie turystyki		p		PP

		132		Gmina Grębków		Grębków		00255-6922-UM0700157/09 RW.II./AK/0219.4-157/09		157/09		węgrowski		SIEDLECKI		4		1		235,359.07		122,484.00		451		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		P		PP

		133		Gmina Stara Kornica		Stara Kornica		00257-6922-UM0700029/09 RW.II./AK/0219.4-29/09		029/09		łosicki		SIEDLECKI		1		1		457,181.84		281,054.00		1054		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		P		PP

		134		Gmina Lelis		Lelis		00056-6922-UM0700015/09 RW.II./AK/0219.4-15/09		015/09		ostrołęcki		OSTROŁĘCKI		5		1		468,359.71		289,008.00		745		zaspokajanie potrzeb  w zakresie turystyki		zaspokajanie potrzeb  w zakresie turystyki		p		PP

		135		Gmina Iłów		Iłów		00111-6922-UM0700277/09 RW.II./AK/0219.4-277/09		277/09		sochaczewski		ŻYRARDOWSKI		6		1		432,848.14		226,868.00		6500		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		p		PP

		136		Gmina Wilga		Wilga		00102-6922-UM0700252/09 RW.II./AK/0219.4-252/09		252/09		garwoliński		SIEDLECKI		2		1		262,060.81		161,102.00		1232		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		p		PP

		136		Gmina Andrzejewo		Andrzejewo		00038-6922-UM0700128/09 RW.II./AK/0219.4-128/09		128/09		ostrowski		OSTROŁĘCKI		4		1		507,499.99		311,246.00		2000		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		p		PP

		137		Gmina Dębe Wielkie		Dębe Wielkie		00129-6922-UM0700099/09 RW.II./AK/0219.4-99/09		099/09		miński		WARSZAWSKI WSCHODNI		2		1		390,015.16		239,763.00		2867		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		p		PP

		138		Gmina Brok		Brok		00064-6922-UM0700101/09 RW.II./AK/0219.4-101/09		101/09		ostrowski		OSTROŁĘCKI		6		1		540,314.28		332,160.00		2027		zaspokajanie potrzeb  w zakresie turystyki		zaspokajanie potrzeb  w zakresie turystyki		p		PP

		139		Gminna Biblioteka Publiczna w Grębkowie				00256-6922-UM0700158/09 RW.II./AK/0219.4-158/09		158/09		węgrowski		SIEDLECKI		5		1		176,666.17		108,606.00		137		zaspokajanie potrzeb w zakresie spotru i rekreacji		zaspokajanie potrzeb w zakresie spotru i rekreacji		p		PP

		140		Gmina Klembów		Klembów		00097-6922-UM0700317/09 RW.II./AK/0219.4-317/09		317/09		wołomiński		WARSZAWSKI WSCHODNI		2		1		690,238.07		424,948.00		2120		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		p		PP

		141		Gmina Wierzbica		Wierzbica		00230-6922-UM0700256/09 RW.II./AK/0219.4-256/09		256/09		radomski		RADOMSKI		1		1		258,695.52		159,034.00		370		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		p		PP

		142		Gmina Czarnia		Czarnia		00070-6922-UM0700129/09 RW.II./AK/0219.4-129/09		129/09		ostrołęcki		OSTROŁĘCKI		1		1		119,930.81		74,539.00		420		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		p		PP

		143		Gmina Mszczonów		Mszczonów		00109-6922-UM0700198/09 RW.II./AK/0219.4-198/09		198/09		żyrardowski		ŻYRARDOWSKI		5		1		950,410.91		380,004.00		2278		infrastruktura publiczna , zaspokajanie potrzeb w zakresie spotru i rekreacji		zaspokajanie potrzeb w zakresie spotru i rekreacji		p		PP

		144		Gmina Jakubów		Jakubów		00114-6922-UM0700050/09 RW.II./AK/0219.4-50/09		050/09		miński		WARSZAWSKI WSCHODNI		4		1		539,091.76		331,408.00		470		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		p		PP

		145		Gmina Czerwonka		Czerwonka		00066-6922-UM0700049/09 RW.II./AK/0219.4-49/09		049/09		makowski		OSTROŁĘCKI		1		1		607,538.29		250,605.00		2717		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		P		PP

		146		Gmina Płoniawy-Bramura		Płoniawy-Bramura		00065-6922-UM0700179/09 RW.II./AK/0219.4-179/09		179/09		makowski		OSTROŁĘCKI		2		1		552,936.17		340,798.00		3000		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		p		PP

		147		Parafi a rzymsko-Katolicka p.w. Przemienienia Pańskiego				00133-6922-UM0700126/09 RW.II./AK/0219.4-126/09		126/09		grodziski		WARSZAWSKI ZACHODNI		2		1		501,050.01		375,787.00		4700		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		P		PP

		148		Rzymsko-Katolicka Parafia p.w. Sw. Antoniego Padewskiego		ko-Katolicka Parafia		00022-6922-UM0700327/09 RW.II./AK/0219.4-327/09		327/09		ciechanowski		CIECHANOWSKI		2		1		109,747.50		76,253.00		1330		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		p		PP

		149		Gmina Naruszewo		Naruszewo		00015-6922-UM0700248/09 RW.II./AK/0219.4-248/09		248/09		płoński		CIECHANOWSKI		1		1		496,468.26		167,395.00		407		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		P		PP

		150		Gmina Gózd		Gózd		00203-6922-UM0700146/09 RW.II./AK/0219.4-146/09		146/09		radomski		RADOMSKI		2		1		193,574.77		119,255.00		8330		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		p		PP

		151		Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Świętej Rodziny				00134-6922-UM0700127/09 RW.II./AK/0219.4-127/09		127/09		grodziski		WARSZAWSKI ZACHODNI		12		1		570,663.00		427,997.00		5300		zachowanie dziedzictwa kulturowego		zachowanie dziedzictwa kulturowego		p		PP

		152		Gmina Raciąż		Raciąż		00029-6922-UM0700214/09 RW.II./AK/0219.4-214/09		214/09		płoński		CIECHANOWSKI		1,2,5,13		2,1,1,41		486,065.16		300,832.00		802		infrastruktura publiczna , zaspokajanie potrzeb w zakresie spotru i rekreacji		infrastruktura publiczna		p		PP

		152		Gmina Raciąż		Raciąż		00029-6922-UM0700214/09 RW.II./AK/0219.4-214/09		214/09		płoński		CIECHANOWSKI		1		2		101,954.54		59,127.50								p

		152		Gmina Raciąż		Raciąż		00029-6922-UM0700214/09 RW.II./AK/0219.4-214/09		214/09		płoński		CIECHANOWSKI		2		1		130,458.17		79,650.90								p

		152		Gmina Raciąż		Raciąż		00029-6922-UM0700214/09 RW.II./AK/0219.4-214/09		214/09		płoński		CIECHANOWSKI		5		1		190,902.45		117,358.00								p

		152		Gmina Raciąż		Raciąż		00029-6922-UM0700214/09 RW.II./AK/0219.4-214/09		214/09		płoński		CIECHANOWSKI		13				62,750.00		44,695.00								p

		153		Stary Lubotyń		Lubotyń		00058-6922-UM0700105/09 RW.II./AK/0219.4-105/09		105/09		ostrowski		OSTROŁĘCKI		1		1		201,603.99		123,936.00		98		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		P		PP

		154		Miasto i Gmina Serock		o i Gmina Serock		00155-6922-UM0700197/09 RW.II./AK/0219.4-197/09		197/09		legionowski		WARSZAWSKI WSCHODNI		6		1		942,346.46		500,000.00		3770		zaspokajanie potrzeb w zakresie spotru i rekreacji		zaspokajanie potrzeb w zakresie spotru i rekreacji		P		PP

		155		Gmina Pniewy		Pniewy		00126-6922-UM0700178/09 RW.II./AK/0219.4-178/09		178/09		grójecki		ŻYRARDOWSKI		1		1		309,167.35		190,061.00		4571		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		p		PP

		156		Gminny Osrodek Kultury i Sportu i Rekreacji w Goworowiew				00164-6922-UM0700311/09 RW.II./AK/0219.4-311/09		311/09		ostrołęcki		OSTROŁĘCKI		1		1		465,898.37		286,412.00		8904		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		p		PP

		157		Gmina Mrozy		Mrozy		00121-6922-UM0700238/09 RW.II./AK/0219.4-238/09		238/09		miński		WARSZAWSKI WSCHODNI		1.2		2.1		823,695.09		500,000.00		1600		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		p		PP

		157		Gmina Mrozy		Mrozy		00121-6922-UM0700238/09 RW.II./AK/0219.4-238/09		238/09		miński		WARSZAWSKI WSCHODNI		1		2		287,140.11		174,300.00								p

		157		Gmina Mrozy		Mrozy		00121-6922-UM0700238/09 RW.II./AK/0219.4-238/09		238/09		miński		WARSZAWSKI WSCHODNI		2		1		536,554.98		325,700.00								p

		158		Gmina Radzanowo		Radzanowo		00185-6922-UM0700182/09 RW.II./AK/0219.4-182/09		182/09		płocki		PŁOCKI		4		1		744,206.58		458,586.00		1225		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		p		PP

		159		Gmina Promna		Promna		00221-6922-UM0700243/09 RW.II./AK/0219.4-243/09		243/09		białobrzeski		RADOMSKI		1		1		369,310.07		227,034.00		734		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		p		PP

		160		Gmina Mała Wieś		Mała Wieś		00179-6922-UM0700147/09 RW.II./AK/0219.4-147/09		147/09		płocki		PŁOCKI		6		1		806,437.17		496,707.00		6271		zaspokajanie potrzeb w zakresie spotru i rekreacji		zaspokajanie potrzeb w zakresie spotru i rekreacji		p		PP

		161		Gmina Trojanów		Trojanów		00073-6922-UM0700076/09 RW./AK/0219.4-76/09		076/09		garwoliński		SIEDLECKI		1		1		285,872.37		102,583.00		260		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		p		PP

		162		Gminny Ośrodek Kultury w Wildze				00103-6922-UM0700253/09 RW.II./AK/0219.4-253/09		253/09		garwoliński		SIEDLECKI		1		1		198,217.91		122,261.00		177		zaspokajanie potrzeb w zakresie spotru i rekreacji		infrastruktura publiczna		P		PP

		163		Biblioteka Publiczna Gminy Jadów		oteka Publiczna Gmin		00084-6922-UM0700088/09 RW.II./AK/0219.4-88/09		088/09		wołomiński		WARSZAWSKI WSCHODNI		1		1		533,694.70		323,966.00		469		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		P		PP

		164		Ochotnicza Straż Pożarna w Niemojkach		nicza Straż Pożarna		00279-6922-UM0700055/09 RW.II./AK/0219.4-55/09		055/09		łosicki		SIEDLECKI		1		1		476,736.52		357,552.00		934		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		P		PP

		165		Gmina Siennica		Siennica		00124-6922-UM0700086/09 RW.II./AK/0219.4-86/0		086/09		miński		WARSZAWSKI WSCHODNI		2.6		1.1		503,324.54		301,220.00		1848		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		p		PP

		165		Gmina Siennica		Siennica		00124-6922-UM0700086/09 RW.II./AK/0219.4-86/0		086/09		miński		WARSZAWSKI WSCHODNI		2		1		292,237.97		170,860.00								p

		165		Gmina Siennica		Siennica		00124-6922-UM0700086/09 RW.II./AK/0219.4-86/0		086/09		miński		WARSZAWSKI WSCHODNI		6		1		211,086.57		130,360.00								p

		166		Gmina Borkowice		Borkowice		00202-6922-UM0700150/09 RW.II./AK/0219.4-150/09		150/09		przysuski		RADOMSKI		1,2,5		1,1,1		264,137.13		126,882.00		169		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		p		PP

		166		Gmina Borkowice		Borkowice		00202-6922-UM0700150/09 RW.II./AK/0219.4-150/09		150/09		przysuski		RADOMSKI		1		1		118,012.13		36,146.00								p

		166		Gmina Borkowice		Borkowice		00202-6922-UM0700150/09 RW.II./AK/0219.4-150/09		150/09		przysuski		RADOMSKI		2		1		62,810.00		39,369.00								p

		166		Gmina Borkowice		Borkowice		00202-6922-UM0700150/09 RW.II./AK/0219.4-150/09		150/09		przysuski		RADOMSKI		5		1		83,315.00		51,367.00								p

		167		Gmina Zawidz		Zawidz		00182-6922-UM0700143/09 RW.II./AK/0219.4-143/09		143/09		sierpecki		PŁOCKI		5		1		508,600.00		315,165.00		570		zaspokajanie potrzeb w zakresie spotru i rekreacji		zaspokajanie potrzeb w zakresie spotru i rekreacji		p		PP

		168		Gmina Suchożebry		Suchożebry		00274-6922-UM0700092/09 RW.II./AK/0219.4-92/09		092/09		siedlecki		SIEDLECKI		1.2		2.1		609,302.49		295,324.00		1054		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		P		PP

		168		Gmina Suchożebry		Suchożebry		00274-6922-UM0700092/09 RW.II./AK/0219.4-92/09		092/09		siedlecki		SIEDLECKI		1		2		561,843.89		266,149.00								P

		168		Gmina Suchożebry		Suchożebry		00274-6922-UM0700092/09 RW.II./AK/0219.4-92/09		092/09		siedlecki		SIEDLECKI		2		1		47,458.60		29,175.00								P

		169		Gmina Zatory		Zatory		00087-6922-UM0700187/09 RW.II./AK/0219.4-187/09		187/09		pułtuski		CIECHANOWSKI		1		2		396,107.37		181,177.00		1455		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		P		PP

		170		Gmina Troszyn		Troszyn		00061-6922-UM0700002/09 RW.II./AK/0219.4-2/09		002/09		ostrołęcki		OSTROŁĘCKI		5		1		584,457.56		363,002.00		145		zaspokajanie potrzeb  w zakresie turystyki		zaspokajanie potrzeb  w zakresie turystyki		p		PP

		171		Gmina Sieciechów		Sieciechów		00227-6922-UM0700060/09 RW.II./AK/0219.4-60/09		060/09		kozienicki		RADOMSKI		1		1		252,340.03		154,190.00		560		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		P		PP

		172		Gmina Załuski		Załuski		00032-6922-UM0700065/09 RW.II./AK/0219.4-65/09		065/09		płoński		CIECHANOWSKI		1		1		653,407.23		402,700.00		5701		zaspokajanie potrzeb w zakresie spotru i rekreacji		zaspokajanie potrzeb w zakresie spotru i rekreacji		P		PP

		173		Gmina Huszlew		Huszlew		00263-6922-UM0700132/09 RW.II./AK/0219.4-132/09		132/09		łosicki		SIEDLECKI		1		1		757,066.57		467,059.00		469		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		p		PP

		174		Gmina Ojrzeń		Ojrzeń		00006-6922-UM0700164/09 RW.II./AK/0219.4-164/09		164/09		ciechanowski		CIECHANOWSKI		1		2		646,582.65		399,812.00		787		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		p		PP

		175		Gminne Centrum Kultury w Dąbrówce				00144-6922-UM0700271/09 RW.II./AK/0219.4-271/09		271/09		wołomiński		WARSZAWSKI WSCHODNI		1		1		664,738.79		407,206.00		521		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		P		PP

		176		Gmina i Miasto Przysucha		Przysucha		00232-6922-UM0700094/09 RW.II./AK/0219.4-94/09		094/09		przysuski		RADOMSKI		1		1		557,780.33		334,752.00		402		infrastruktura publiczna , zaspokajanie potrzeb w zakresie spotru i rekreacji		infrastruktura publiczna		p		PP

		177		Gmina Pokrzywnica		Pokrzywnica		00094-6922-UM0700113/09 RW.II./AK/0219.4-113/09		113/09		pułtuski		CIECHANOWSKI		1.5		1.1		611,100.85		289,636.00		358		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		p		PP

		177		Gmina Pokrzywnica		Pokrzywnica		00094-6922-UM0700113/09 RW.II./AK/0219.4-113/09		113/09		pułtuski		CIECHANOWSKI		1		1		194,661.37		92,683.52								p

		177		Gmina Pokrzywnica		Pokrzywnica		00094-6922-UM0700113/09 RW.II./AK/0219.4-113/09		113/09		pułtuski		CIECHANOWSKI		5		1		416,439.48		196,952.48								p

		178		Gmina Nieporęt		Nieporęt		00110-6922-UM0700195/09 RW.II./AK/0219.4-195/09		195/09		legionowski		WARSZAWSKI WSCHODNI		1		1		552,196.24		115,695.00		940		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		P		PP

		179		Miejsko Gminny Ośrodek Kultury		ko Gminny Ośrodek Ku		00100-6922-UM0700204/09 RW.II//AK/0219.4-204/09		204/09		garwoliński		SIEDLECKI		płatność pośrednia

		180		Miejsko - Gminna Biblioteka w Drobinie		ko - Gminna Bibliote		00173-6922-UM0700053/09 RW.II./AK/0219.4-53/09		053/09		płocki		PŁOCKI		2		1		1,027,996.40		500,000.00		2978		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		p		PP

		181		Gmina Wodynie		Wodynie		00238-6922-UM0700116/09 RW.II./AK/0219.4-116/09		116/09		siedlecki		SIEDLECKI		1		1		857,186.83		500,000.00		4789		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		p		PP

		182		Gmina Mochowo		Mochowo		00176-6922-UM0700035/09 RW.II./AK/0219.4-35/09		035/09		sierpecki		PŁOCKI		2		1		807,818.59		427,127.00		438		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		P		PP

		183		Gmina Lubowidz		Lubowidz		00012-6922-UM0700006/09 RW.II./AK/0219.4-6/09		006/09		żuromiński		CIECHANOWSKI		1		1		235,772.71		120,348.00		804		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		p		PP

		184		Gmina Łochów		Łochów		00269-6922-UM0700196/09 RW.II./AK/0219.4-196/09		196/09		węgrowski		SIEDLECKI		1.5		1.1		562,609.56		345,563.00		609		infrastruktura publiczna , zaspokajanie potrzeb w zakresie spotru i rekreacji		infrastruktura publiczna		p		PP

		184		Gmina Łochów		Łochów		00269-6922-UM0700196/09 RW.II./AK/0219.4-196/09		196/09		węgrowski		SIEDLECKI		1		1		394,336.49		242,422.00								p

		184		Gmina Łochów		Łochów		00269-6922-UM0700196/09 RW.II./AK/0219.4-196/09		196/09		węgrowski		SIEDLECKI		5		1		168,273.07		103,141.00								p

		185		Gmina Winnica		Winnica		00079-6922-UM0700193/09 RW.II./AK/0219.4-193/09		193/09		pułtuski		CIECHANOWSKI		5		1		832,401.07		500,000.00		4152		infrastruktura publiczna , zaspokajanie potrzeb w zakresie spotru i rekreacji, zaspokajanie potrzeb w zakresie turystyki		zaspokajanie potrzeb w zakresie turystyki		P		PP

		186		Gminna Biblioteka Publiczna W Odrzywole				00199-6922-UM0700343/09 RW.II./AK/0219.4-343/09		343/09		przysuski		RADOMSKI		11		1		94,426.83		47,211.00		125		zachowanie dziedzictwa kulturowego		zachowanie dziedzictwa kulturowego		p		PP

		187		Gmina Długosiodło		Długosiodło		00149-6922-UM0700233/09 RW.II./AK/0219.4-233/09		233/09		wyszkowski		OSTROŁĘCKI		2		1		540,963.14		328,899.00		8059		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		p		PP

		188		Parafia Kościoła Rzymskokatolickiego p.w.św. Jana Chrzciciela w Zakrzewie				00194-6922-UM0700177/09 RW.II./AK/0219.4-177/09		177/09		radomski		RADOMSKI		12		4		694,850.73		347,424.00		11500		zachowanie dziedzictwa kulturowego		zachowanie dziedzictwa kulturowego		p		PP

		189		Gminny Ośrodek Kultury w Przesmykach				00252-6922-UM0700112/09 RW.II./AK/0219.4-112/09		112/09		siedlecki		SIEDLECKI		1		2		487,065.56		227,865.00		334		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		p		PP

		190		Gmina Sypniewo		Sypniewo		00057-6922-UM0700337/09 RW.II./AK/0219.4-337/09		337/09		makowski		OSTROŁĘCKI		4		1		768,643.67		379,693.00		3625		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		p		PP

		191		Gmina Szydłowiec		Szydłowiec		00224-6922-UM0700265/09 RW.II./AK/0219.4-265/09		265/09		szydłowiecki		RADOMSKI		1.4		1.1		604,456.67		362,080.00		171		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		P		PP

		191		Gmina Szydłowiec		Szydłowiec		00224-6922-UM0700265/09 RW.II./AK/0219.4-265/09		265/09		szydłowiecki		RADOMSKI		1		1		483,944.64		293,355.00								P

		191		Gmina Szydłowiec		Szydłowiec		00224-6922-UM0700265/09 RW.II./AK/0219.4-265/09		265/09		szydłowiecki		RADOMSKI		4		1		120,512.03		68,725.00								P

		192		Gmina Żabia Wola		Żabia Wola		00152-6922-UM0700336/09 RW.II./AK/0219.4-336/09		336/09		grodziski		WARSZAWSKI ZACHODNI		2		1		479,704.84		197,051.00		1100		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		p		PP

		193		Gmina Czernice Borowe		Czernice Borowe		00055-6922-UM0700213/09 RW.II./AK/0219.4-213/09		213/09		przasnyski		OSTROŁĘCKI		1		1		505,102.53		290,914.00		207		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		p		PP

		194		Gmina Karniewo		Karniewo		00039-6922-UM0700085/09 RW.II./AK/0219.4-85/09		085/09		makowski		OSTROŁĘCKI		5		1		437,383.16		266,152.00		1037		infrastruktura publiczna , zaspokajanie potrzeb w zakresie spotru i rekreacji		infrastruktura publiczna		p		PP

		195		Gmina Sierpc		Sierpc		00188-6922-UM0700043/09 RW.II./AK/0219.4-43/09		043/09		sierpecki		PŁOCKI		5		1		365,770.55		224,858.00		423		zaspokajanie potrzeb w zakresie turystyki		zaspokajanie potrzeb w zakresie turystyki		p		PP

		196		Gmina Lesznowola		Lesznowola		00140-6922-UM0700268/09 RW.II./AK/0219.4-268/09		268/09		piaseczyński		WARSZAWSKI ZACHODNI		1		1		430,426.01		176,404.00		18867		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		P		PP

		197		Gminne Centrum Informacji, Kultury, Sportu i Rekreacji w Długosiodle				00148-6922-UM0700235/09 RW.II./AK/0219.4-235/09		235/09		wyszkowski		OSTROŁĘCKI		1.5		1.2		743,300.48		452,060.00		8059		zaspokajanie potrzeb w zakresie turystyki		zaspokajanie potrzeb w zakresie turystyki		P		PP

		197		Gminne Centrum Informacji, Kultury, Sportu i Rekreacji w Długosiodle				00148-6922-UM0700235/09 RW.II./AK/0219.4-235/09		235/09		wyszkowski		OSTROŁĘCKI		1		1		142,591.39		87,931.00								P

		197		Gminne Centrum Informacji, Kultury, Sportu i Rekreacji w Długosiodle				00148-6922-UM0700235/09 RW.II./AK/0219.4-235/09		235/09		wyszkowski		OSTROŁĘCKI		5		2		600,709.09		364,129.00								P

		198		Gminny Osrodek Kultury w Wiśniewie				00253-6922-UM0700341/09 RW.II./AK/0219.4-341/09		341/09		siedlecki		SIEDLECKI		1		1		338,150.23		206,798.00		400		infrastruktura publiczna , zaspokajanie potrzeb w zakresie spotru i rekreacji		infrastruktura publiczna		p		PP

		199		Gmina Jastrzębia		Jastrzębia		00212-6922-UM0700047/09 RW.II./AK/0219.4-47/09		047/09		radomski		RADOMSKI		1		1		345,657.00		212,737.00		456		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		p		PP

		200		Gmina Szelków		Szelków		00050-6922-UM0700156/09 RW.II./AK/0219.4-156/09		156/09		makowski		OSTROŁĘCKI		1.2		1.1		543,749.53		334,988.00		3871		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		p		PP

		200		Gmina Szelków		Szelków		00050-6922-UM0700156/09 RW.II./AK/0219.4-156/09		156/09		makowski		OSTROŁĘCKI		1		1		335,624.97		206,769.00								p

		200		Gmina Szelków		Szelków		00050-6922-UM0700156/09 RW.II./AK/0219.4-156/09		156/09		makowski		OSTROŁĘCKI		2		1		208,124.56		128,219.00								p

		201		Gmina Sobolew		Sobolew		00166-6922-UM0700104/09 RW.II./AK/0219.4-104/09		104/09		garwoliński		SIEDLECKI		1		1		609,204.71		293,267.00		230		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		P		PP

		202		Gmina Klwów		Klwów		00204-6922-UM0700275/09 RW.II./AK/0219.4-275/09		275/09		przysuski		RADOMSKI		6		1		675,747.33		335,047.00		3623		infrastruktura publiczna , zaspokajanie potrzeb w zakresie spotru i rekreacji		infrastruktura publiczna		P		PP

		203		Gmina Rusinów		Rusinów		00197-6922-UM0700079/09 RW.II./AK/0219.4-79/09		079/09		przysuski		RADOMSKI		1.4		1.1		497,859.40		302,834.00		844		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		p		PP

		203		Gmina Rusinów		Rusinów		00197-6922-UM0700079/09 RW.II./AK/0219.4-79/09		079/09		przysuski		RADOMSKI		1		1		404,916.30		244,517.00								p

		203		Gmina Rusinów		Rusinów		00197-6922-UM0700079/09 RW.II./AK/0219.4-79/09		079/09		przysuski		RADOMSKI		4		1		92,943.10		58,317.42								p

		204		Gmina Rybno		Rybno		00117-6922-UM0700124/09 RW.II./AK/0219.4-124/09		124/09		sochaczewski		ŻYRARDOWSKI		5		1		576,044.71		354,145.00		604		zaspokajanie potrzeb w zakresie turystyki		zaspokajanie potrzeb w zakresie turystyki		p		PP

		205		Gmina Szydłowo		Szydłowo		00017-6922-UM0700176/09 RW.II./AK/0219.4-176/09		176/09		mławski		CIECHANOWSKI		1		1		278,847.53		147,968.00		690		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		P		PP

		206		Gminny Osrodek Kultury w Radzanowie				00186-6922-UM0700183/09 RW.II./AK/0219.4-183/09		183/09		płocki		PŁOCKI		1.2		1.1		139,487.71		86,088.00		342		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		p		PP

		206		Gminny Osrodek Kultury w Radzanowie				00186-6922-UM0700183/09 RW.II./AK/0219.4-183/09		183/09		płocki		PŁOCKI		1		1		106,230.14		65,643.00								p

		206		Gminny Osrodek Kultury w Radzanowie				00186-6922-UM0700183/09 RW.II./AK/0219.4-183/09		183/09		płocki		PŁOCKI		2		1		33,257.57		20,445.00								p

		207		Gmina Przytyk		Przytyk		00209-6922-UM0700058/09 RW.II./AK/0219.4-58/09		058/09		radomski		RADOMSKI		1		1		440,492.18		257,730.00		382		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		p		PP

		208		Gminny Ośrodek Kultury w Zabrodziu				00096-6922-UM0700258/09 RW.II./AK/0219.4-258/09		258/09		wyszkowski		OSTROŁĘCKI		1		1		867,768.03		436,229.00		593		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		P		PP

		209		Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia NMP w Jabłonnie Lackiej				00294-6922-UM0700284/09 RW.II./AK/0219.4-284/09		284/09		sokołowski		SIEDLECKI		2		4		478,602.56		358,951.00		918		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		P		PP

		210		Gminna Biblioteka Publiczna w Długosiodle				00150-6922-UM0700234/09 RW.II./AK/0219.4-234/09		234/09		wyszkowski		OSTROŁĘCKI		1		1		287,049.91		150,077.00		8059		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		p		PP

		211		Gmina Młodzieszyn		Młodzieszyn		00119-6922-UM0700309/09 RW.II./AK/0219.4-309/09		309/09		sochaczewski		ŻYRARDOWSKI		1		1		520,490.09		217,748.00		671		infrastruktura publiczna		zachowanie dziedzictwa kulturowego		p		PP

		212		Gminny Ośrodek Kultury w Borkowicach				00201-6922-UM0700149/09 RW.II./AK/0219.4-149/09		149/09		przysuski		RADOMSKI		1		1		565,104.89		349,703.00		202		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		P		PP

		213		Gminna Biblioteka Publiczna w Czernicach Borowych				00054-6922-UM0700212/09 RW.II./AK/0219.4-212/09		212/09		przasnyski		OSTROŁĘCKI		1.2		1.1		511,786.92		288,750.00		271		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		P		PP

		213		Gminna Biblioteka Publiczna w Czernicach Borowych				00054-6922-UM0700212/09 RW.II./AK/0219.4-212/09		212/09		przasnyski		OSTROŁĘCKI		1		1		381,083.54		200,369.00								P

		213		Gminna Biblioteka Publiczna w Czernicach Borowych				00054-6922-UM0700212/09 RW.II./AK/0219.4-212/09		212/09		przasnyski		OSTROŁĘCKI		2		1		130,703.38		88,381.00								P

		214		Gminna Biblioteka Publiczna w Sarnakach				00280-6922-UM0700084/09 RW.II./AK/0219.4-84/09		084/09		łosicki		SIEDLECKI		1		1		324,520.26		198,551.00		338		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		P		PP

		215		Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Gąbinie		ko-Gminny Ośrodek Ku		00184-6922-UM0700219/09 RW.II./AK/0219.4-219/09		219/09		płocki		PŁOCKI		1		1		129,500.00		79,610.00		165		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		P		PP

		216		Gminny Ośrodek Kultury w Chlewiskach				00210-6922-UM0700301/09 RW.II./AK/0219.4-301/09		301/09		szydłowiecki		RADOMSKI		1		1		391,973.78		226,707.00		1114		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		P		PP

		217		Gminna Biblioteka Publiczna w Somiance				00091-6922-UM0700306/09 RW.II./AK/0219.4-306/09		306/09		wyszkowski		OSTROŁĘCKI		1.2		1.1		340,778.33		194,730.00		283		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		P		PP

		217		Gminna Biblioteka Publiczna w Somiance				00091-6922-UM0700306/09 RW.II./AK/0219.4-306/09		306/09		wyszkowski		OSTROŁĘCKI		1		1		278,876.15		156,676.00								P

		217		Gminna Biblioteka Publiczna w Somiance				00091-6922-UM0700306/09 RW.II./AK/0219.4-306/09		306/09		wyszkowski		OSTROŁĘCKI		2		1		61,902.18		38,054.00								P

		218		Gmina Kuczbork - Osada		Kuczbork - Osada		00021-6922-UM0700229/09 RW.II./AK/0219.4-229/09		229/09		żuromiński		CIECHANOWSKI		1		1		298,726.26		179,339.00		5102		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		p		PP

		219		Gmina Słupno		Słupno		00190-6922-UM0700236/09 RW.II./AK/0219.4-236/09		236/09		płocki		PŁOCKI		1		1		728,966.94		390,368.00		730		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		p		PP

		220		Gminne Centrum Kultury i Tradycji Wsi Gminy Gostynin				00174-6922-UM0700138/09 RW.II./AK/0219.4-138/09		138/09		gostyniński		PŁOCKI		1		1		142,681.06		87,713.00		383		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		P		pp

		221		Gmina Płońsk		Płońsk		00035-6922-UM0700017/09 RW.II./AK/0219.4-17/09		017/09		płoński		CIECHANOWSKI		1,5,13		1.2		577,112.44		348,792.00		595		zaspokajanie potrzeb w zakresie spotru i rekreacji		zaspokajanie potrzeb w zakresie spotru i rekreacji		p		PP

		221		Gmina Płońsk		Płońsk		00035-6922-UM0700017/09 RW.II./AK/0219.4-17/09		017/09		płoński		CIECHANOWSKI		1		1		203,192.87		124,913.00								p

		221		Gmina Płońsk		Płońsk		00035-6922-UM0700017/09 RW.II./AK/0219.4-17/09		017/09		płoński		CIECHANOWSKI		5		2		344,825.14		211,983.00								p

		221		Gmina Płońsk		Płońsk		00035-6922-UM0700017/09 RW.II./AK/0219.4-17/09		017/09		płoński		CIECHANOWSKI		13				29,094.43		11,896.00								p

		222		Gmina Iłża		Iłża		00223-6922-UM0700226/09 RW.II./AK/0219.4-226/09		226/09		radomski		RADOMSKI		1		1		655,473.79		348,957.00		466		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		P		PP

		223		Gminny Ośrodek Kultury w Siedlcach z siedzibą w Chodowie				00276-6922-UM0700074/09 RW.II./AK/0219.4-74/09		074/09		siedlecki		SIEDLECKI		1		1		182,890.57		112,432.00		377		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		p		PP

		224		Gmina Baranów		Baranów		00141-6922-UM0700071/09 RW.II./AK/0219.4-71/09		071/09		grodziski		WARSZAWSKI ZACHODNI		6		1		563,953.52		344,855.00		459		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		P		PP

		225		Gmina Sochocin		Sochocin		00020-6922-UM0700016/09 RW.II./AK/0219.4-16/09		016/09		płoński		CIECHANOWSKI		4,5,6,13		1,1,1,		618,731.94		303,716.00		5800		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		p		PP

		225		Gmina Sochocin		Sochocin		00020-6922-UM0700016/09 RW.II./AK/0219.4-16/09		016/09		płoński		CIECHANOWSKI		4		1		124,196.00		72,600.00								p

		225		Gmina Sochocin		Sochocin		00020-6922-UM0700016/09 RW.II./AK/0219.4-16/09		016/09		płoński		CIECHANOWSKI		5		1		429,841.04		213,272.00								p

		225		Gmina Sochocin		Sochocin		00020-6922-UM0700016/09 RW.II./AK/0219.4-16/09		016/09		płoński		CIECHANOWSKI		6		1		21,960.00		13,500.00								p

		225		Gmina Sochocin		Sochocin		00020-6922-UM0700016/09 RW.II./AK/0219.4-16/09		016/09		płoński		CIECHANOWSKI		13				42,734.90		4,344.00								p

		226		Gminna Biblioteka Publiczna w Baranowie				00131-6922-UM0700070/09 RW.II./AK/0219.4-70/09		070/09		grodziski		WARSZAWSKI ZACHODNI		1		1		652,492.50		401,417.00		841		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		p		PP

		227

		228		Gminny Ośrodek Kultury w Somiance				00089-6922-UM0700304/09 RW.II./AK/0219.4-304/09		304/09		wyszkowski		OSTROŁĘCKI		1.2		1.1		664,846.72		368,874.00		232		zaspokajanie potrzeb w zakresie spotru i rekreacji		zaspokajanie potrzeb w zakresie spotru i rekreacji		p		PP

		228		Gminny Ośrodek Kultury w Somiance				00089-6922-UM0700304/09 RW.II./AK/0219.4-304/09		304/09		wyszkowski		OSTROŁĘCKI		1		1		220,551.12		95,742.00								p

		228		Gminny Ośrodek Kultury w Somiance				00089-6922-UM0700304/09 RW.II./AK/0219.4-304/09		304/09		wyszkowski		OSTROŁĘCKI		2		1		444,295.60		273,132.00								p

		229		Gmina Somianka		Somianka		00090-6922-UM0700305/09 RW.II./AK/0219.4-305/09		305/09		wyszkowski		OSTROŁĘCKI		2		1		575,728.82		268,805.00		264		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		p		PP

																								100		zaspokajanie potrzeb w zakresie spotru i rekreacji

		230		Gmina Dobre		Dobre		00130-6922-UM0700134/09 RW.II./AK/0219.4-134/09		134/09		miński		WARSZAWSKI WSCHODNI		2		1		1,189,586.80		500,000.00		1650		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		p		PP

		231		Gminna Biblioteka Publiczna w Krześlinie				00275-6922-UM0700093/09 RW.II./AK/0219.4-93/09		093/09		siedlecki		SIEDLECKI		1.2		1.2		472,723.48		290,613.00		513		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		P		PP

		231		Gminna Biblioteka Publiczna w Krześlinie				00275-6922-UM0700093/09 RW.II./AK/0219.4-93/09		093/09		siedlecki		SIEDLECKI		1		1		318,383.37		195,732.00								P

		231		Gminna Biblioteka Publiczna w Krześlinie				00275-6922-UM0700093/09 RW.II./AK/0219.4-93/09		093/09		siedlecki		SIEDLECKI		2		2		154,340.11		94,881.00								P

		232		Gmina Wiśniew		Wiśniew		00254-6922-UM0700342/09 RW.II./AK/0219.4-342/09		342/09		siedlecki		SIEDLECKI		1		1		602,271.63		370,260.00		300		zaspokajanie potrzeb w zakresie spotru i rekreacji, infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		p		PP

		233		Gmina Olszanka		Olszanka		00243-6922-UM0700109/09 RW.II./AK/0219.4-109/09		109/09		łosicki		SIEDLECKI		1		1		307,492.22		191,036.00		279		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		p		PP

		234		Gmina Kotuń		Kotuń		00261-6922-UM0700220/09 RW.II./AK/0219.4-220/09		220/09		siedlecki		SIEDLECKI		1		2		1,142,821.94		499,661.00		775		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		P		PP

		235		Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej im. Księdza Władysława Skierkowskiego w Myszyńcu		nalne Centrum Kultur		00046-6922-UM0700263/09 RW.II./AK/0219.4-263/09		263/09		ostrołęcki		OSTROŁĘCKI		1		1		507,679.99		313,234.00		10800		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		P		PP

		236		Gmina Krzynowłoga Mała		Krzynowłoga Mała		00153-6922-UM0700162/09 RW.II./AK/0219.4-162/09		162/09		przasnyski		OSTROŁĘCKI		2		1		474,604.94		290,581.00		470		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		p		pp

		237		Gmina Kowala		Kowala		00218-6922-UM0700207/09 RW.II./AK/0219.4-207/09		207/09		radomski		RADOMSKI		6		1		325,116.28		200,239.00		1059		zaspokajanie potrzeb w zakresie spotru i rekreacji		zaspokajanie potrzeb w zakresie spotru i rekreacji		p		pp

		238		Gmina Sobienie Jeziory		Sobienie Jeziory		00116-6922-UM0700250/09 RW.II./AK/0219.4-250/09		250/09		otwocki		WARSZAWSKI WSCHODNI		1.4		1.27		446,439.96		257,173.00		6304		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		P		pp

		238		Gmina Sobienie Jeziory		Sobienie Jeziory		00116-6922-UM0700250/09 RW.II./AK/0219.4-250/09		250/09		otwocki		WARSZAWSKI WSCHODNI		1		1		388,363.84		226,783.00								P

		238		Gmina Sobienie Jeziory		Sobienie Jeziory		00116-6922-UM0700250/09 RW.II./AK/0219.4-250/09		250/09		otwocki		WARSZAWSKI WSCHODNI		4		27		58,076.12		30,390.00								P

		239		Rzymskokatolicka Parafia p.w. Sw. Jana Chrzciciela w Kroczewie		kokatolicka Parafia		00031-6922-UM0700026/09 RW.II./AK/0219.4-26/09		026/09		płoński		CIECHANOWSKI		4		1		629,400.00		472,050.00		3500		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		p		pp

		240		Gmina Myszyniec		Myszyniec		00047-6922-UM0700264/09 RW.II./AK/0219.4-264/09		264/09		ostrołęcki		OSTROŁĘCKI		5		1		297,226.55		183,876.00		877		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		P		PP

		241		Gmina Domanice		Domanice		00237-6922-UM0700199/09 RW.II./AK/0219.4-199/09		199/09		siedlecki		SIEDLECKI		13				498,689.79		28,040.00		2724		zachowanie dziedzictwa kulturowego		zachowanie dziedzictwa kulturowego		P		PP

		242		Gminna Biblioteka Publiczna w Liwie				00272-6922-UM0700064/09 RW.II./AK/0219.4-64/09		064/09		węgrowski		SIEDLECKI		1		2		336,188.82		181,896.00		668		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		p		PP

		243		Gmina Liw		Liw		00273-6922-UM0700063/09 RW.II./AK/0219.4-63/09		063/09		węgrowski		SIEDLECKI		1		5		859,883.95		468,864.00		1599		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		p		PP

		244		Gminna Biblioteka Publiczna w Przasnyszu z siedzibą w Bogatem				00041-6922-UM0700291/09 RW.II./AK/0219.4-291/09		291/09		przasnyski		OSTROŁĘCKI		1		1		845,327.52		493,115.00		7600		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		p		PP

		245		Gminna Biblioteka Publiczna w Jednorożcu				00159-6922-UM0700160/09 RW.II./AK/0219.4-160/09		160/09		przasnyski		OSTROŁĘCKI		1.2		1.1		713,390.31		432,245.00		306		infrastruktura publiczna, zaspokajanie potrzeb w zakresie spotru i rekreacji		infrastruktura publiczna		p		pp

		245		Gminna Biblioteka Publiczna w Jednorożcu				00159-6922-UM0700160/09 RW.II./AK/0219.4-160/09		160/09		przasnyski		OSTROŁĘCKI		1		1		318,171.26		190,736.00								p

		245		Gminna Biblioteka Publiczna w Jednorożcu				00159-6922-UM0700160/09 RW.II./AK/0219.4-160/09		160/09		przasnyski		OSTROŁĘCKI		2		1		395,219.05		241,509.00								p

		246		Gminny Ośrodek Kultury w Strzegowie				00028-6922-UM0700245/09 RW.II./AK/0219.4-245/09		245/09		mławski		CIECHANOWSKI		1		2		855,910.32		422,861.00		2486		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		P		pp

		247		Gminna Biblioteka Publiczna w Repkach				00286-6922-UM0700033/09 RW.II./AK/0219.4-33/09		033/09		sokołowski		SIEDLECKI		1,4,5,13		1,1,1		405,769.43		248,659.00		370		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		p		pp

		247		Gminna Biblioteka Publiczna w Repkach				00286-6922-UM0700033/09 RW.II./AK/0219.4-33/09		033/09		sokołowski		SIEDLECKI		1		1		337,822.07		205,989.00								p

		247		Gminna Biblioteka Publiczna w Repkach				00286-6922-UM0700033/09 RW.II./AK/0219.4-33/09		033/09		sokołowski		SIEDLECKI		4		1		15,847.32		9,663.00								p

		247		Gminna Biblioteka Publiczna w Repkach				00286-6922-UM0700033/09 RW.II./AK/0219.4-33/09		033/09		sokołowski		SIEDLECKI		5		1		41,700.04		25,427.00								p

		247		Gminna Biblioteka Publiczna w Repkach				00286-6922-UM0700033/09 RW.II./AK/0219.4-33/09		033/09		sokołowski		SIEDLECKI		13				10,400.00		7,580.00								p

		248		Gmina i Miasto Żuromin		Żuromin		00024-6922-UM0700231/09 RW.II./AK/0219.4-231/09		231/09		żuromiński		CIECHANOWSKI		2		1		579,444.80		190,584.00		849		infrastruktura publiczna		infrastuktura publiczna		P		PP

		249		Gmina Chynów		Chynów		00127-6922-UM0700282/09 RW.II./AK/0219.4-282/09		282/09		grójecki		ŻYRARDOWSKI		1		1		1,524,433.83		500,000.00		9562		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		p		pp

		250		Gmina Baboszewo		Baboszewo		00019-6922-UM0700167/09 RW.II./AK/0219.4-167/09		167/09		płoński		CIECHANOWSKI		3b		3.3		520,292.16		248,267.00		2071		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		P		pp

		251		Gmina Boguty-Pianki		Boguty-Pianki		00043-6922-UM0700262/09 RW.II./AK/0219.4-262/09		262/09		ostrowski		OSTROŁĘCKI		3b		0.71		454,850.60		230,390.00		42		zaspokajanie potrzeb w zakresie turystyki		zaspokajanie potrzeb w zakresie turystyki		p		pp

		252		Gmina Grudusk		Grudusk		00023-6922-UM0700329/09 RW.II./AK/0219.4-329/09		329/09		ciechanowski		CIECHANOWSKI		6		2		909,123.07		291,497.00		4002		zaspokajanie potrzeb w zakresie spotru i rekreacji		zaspokajanie potrzeb w zakresie spotru i rekreacji		P		PP

		253		Centrum Kultury w Troszynie		Troszyn		00060-6922-UM0700001/09 RW.II./AK/0219.4-1/09		001/09		ostrołęcki		OSTROŁĘCKI		1		1		642,091.93		385,519.00		4772		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		p		PP

		254		Gmina Pacyna		Pacyna		00169-6922-UM0700331/09 RW.II./AK/0219.4-331/09		331/09		gostyniński		PŁOCKI		4		1		740,700.19		429,743.00		950		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		P		PP

		255		Gminny Ośrodek Kultury w Repkach				00285-6922-UM0700032/09 RW.II./AK/0219.4-32/09		032/09		sokołowski		SIEDLECKI		1,5,13		1.1		415,162.13		254,381.00		848		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		P		PP

		255		Gminny Ośrodek Kultury w Repkach				00285-6922-UM0700032/09 RW.II./AK/0219.4-32/09		032/09		sokołowski		SIEDLECKI		1		1		240,767.27		146,809.00								P

		255		Gminny Ośrodek Kultury w Repkach				00285-6922-UM0700032/09 RW.II./AK/0219.4-32/09		032/09		sokołowski		SIEDLECKI		5		1		165,594.86		100,972.00								P

		255		Gminny Ośrodek Kultury w Repkach				00285-6922-UM0700032/09 RW.II./AK/0219.4-32/09		032/09		sokołowski		SIEDLECKI		13				8,800.00		6,600.00								P

		256.		Gmina Repki		Repki		00284-6922-UM0700031/09 RW.II./AK/0219.4-31/09		031/09		sokołowski		SIEDLECKI		1,4,5,13		1,1,1		398,827.11		223,644.00		262		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		p		PP

		256.		Gmina Repki		Repki		00284-6922-UM0700031/09 RW.II./AK/0219.4-31/09		031/09		sokołowski		SIEDLECKI		1				260468.95		153,669.00								p

		256.		Gmina Repki		Repki		00284-6922-UM0700031/09 RW.II./AK/0219.4-31/09		031/09		sokołowski		SIEDLECKI		4		1		13,776.00		8,400.00								p

		256.		Gmina Repki		Repki		00284-6922-UM0700031/09 RW.II./AK/0219.4-31/09		031/09		sokołowski		SIEDLECKI		5				108,042.16		50,260.00								p

		256.		Gmina Repki		Repki		00284-6922-UM0700031/09 RW.II./AK/0219.4-31/09		031/09		sokołowski		SIEDLECKI		13				16,540.00		11,315.00								p

		257.		Gmina Potworów		Potworów		00191-6922-UM0700078/09 RW.II./AK/0219.4-78/09		078/09		przysuski		RADOMSKI		5		1		617,706.37		240,990.00		5000		zaspokajanie potrzeb w zakresie spotru i rekreacji		zaspokajanie potrzeb w zakresie spotru i rekreacji		p		PP

		258.		Gminny Zespół Kultury i Sportu w Jednorożcu				00161-6922-UM0700161/09 RW.II./AK/0219.4-161/09		161/09		przasnyski		OSTROŁĘCKI		1.2		1.1		403,195.65		233,350.00		504		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		P		PP

		258.		Gminny Zespół Kultury i Sportu w Jednorożcu				00161-6922-UM0700161/09 RW.II./AK/0219.4-161/09		161/09		przasnyski		OSTROŁĘCKI		1		1		240,828.83		133,697.00								P

		258.		Gminny Zespół Kultury i Sportu w Jednorożcu				00161-6922-UM0700161/09 RW.II./AK/0219.4-161/09		161/09		przasnyski		OSTROŁĘCKI		2		1		162,366.82		99,653.00								P

		259.		Gmina Sadowne		Sadowne		00242-6922-UM0700261/09 RW.II./AK/0219.4-261/09		261/09		węgrowski		SIEDLECKI		1		1		682,178.38		419,371.00		6217		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		p		PP

		260.		Gminna Biblioteka Publiczna w Ojrzeniu				00005-6922-UM0700163/09 RW.II./AK/0219.4-163/09		163/09		ciechanowski		CIECHANOWSKI		6		1		583,666.16		360,858.00		720		zaspokajanie potrzeb w zakresie spotru i rekreacji		zaspokajanie potrzeb w zakresie spotru i rekreacji		P		PP

		261.		Gmina Przesmyki		Przesmyki		00250-6922-UM0700110/09 RW.II./AK/0219.4-110/09		110/09		siedlecki		SIEDLECKI		1		1		557,685.09		303,496.00		614		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		P		PP

		262.		Miasto i Gmina Mordy		o i Gmina Mordy		00265-6922-UM0700117/09 RW.II./AK/0219.4-117/09		117/09		siedlecki		SIEDLECKI		1		1		251,831.57		153,555.00		164		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		P		PP

		263.		Gminna Biblioteka Publiczna w Przesmykach				00251-6922-UM0700111/09 RW.II./AK/0219.4-111/09		111/09		siedlecki		SIEDLECKI		1		2		510,528.66		311,929.00		465		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		P		pp

		264.		Gmina Czerwin		Czerwin		00068-6922-UM0700307/09 RW.II./AK/0219.4-307/09		307/09		ostrołęcki		OSTROŁĘCKI		5		1		672,096.50		411,783.56		799		infrastruktura publiczna, zaspokajanie potrzeb w zakresie spotru i rekreacji		infrastruktura publiczna		P		pp

		265.		Gminna Biblioteka Publiczna w Bielanach				00282-6922-UM0700189/09 RW.II./AK/0219.4-189/09		189/09		sokołowski		SIEDLECKI		1		2		818,597.11		664,023.23		284		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		P		PP

		266.		Gmina Sarnaki		Sarnaki		00281-6922-UM0700081/09 RW.II./AK/0219.4-81/09		081/09		łosicki		SIEDLECKI		1		1		965,667.01		235,633.00		1158		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		P		PP

		267.		Gmina Paprotnia		Paprotnia		00239-6922-UM0700125/09 RW.II./AK/0219.4-125/09		125/09		siedlecki		SIEDLECKI		1,2,7		1,1,1		617,651.66		376,681.00		597		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		p		pp

		267.		Gmina Paprotnia		Paprotnia		00239-6922-UM0700125/09 RW.II./AK/0219.4-125/09		125/09		siedlecki		SIEDLECKI		1		1		344,584.93		208,988.00								p

		267.		Gmina Paprotnia		Paprotnia		00239-6922-UM0700125/09 RW.II./AK/0219.4-125/09		125/09		siedlecki		SIEDLECKI		2		1		70,021.68		41,672.00								p

		267.		Gmina Paprotnia		Paprotnia		00239-6922-UM0700125/09 RW.II./AK/0219.4-125/09		125/09		siedlecki		SIEDLECKI		7		1		203,045.05		126,021.00								p

		268.		Gmina Żelechów		Żelechów		00088-6922-UM0700069/09 RW.II./AK/0219.4-69/09		069/09		garwoliński		SIEDLECKI		5.6		1.1		770,087.49		469,479.00		4270		zaspokajanie potrzeb w zakresie turystyki		zaspokajanie potrzeb w zakresie turystyki		P		pp

		268.		Gmina Żelechów		Żelechów		00088-6922-UM0700069/09 RW.II./AK/0219.4-69/09		069/09		garwoliński		SIEDLECKI		5		1		391,718.90		239,434.29								P

		268.		Gmina Żelechów		Żelechów		00088-6922-UM0700069/09 RW.II./AK/0219.4-69/09		069/09		garwoliński		SIEDLECKI		6		1		378,368.59		230,044.71								P

		269.		Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Mordach		ko-Gminny Ośrodek Ku		00266-6922-UM0700118/09 RW.II./AK/0219.4-118/09		118/09		siedlecki		SIEDLECKI		1		1		319,047.58		194,541.00		295		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		P		pp

		270.		Gminny Ośrodek Kultury w Zbuczynie				00260-6922-UM0700300/09 RW.II./AK/0219.300/09		300/09		siedlecki		SIEDLECKI		1		1		570,322.86		343,522.00		284		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		p		pp

		271.		Gminne Centrum Kultury im. Heleny Wielobyckiej				00163-6922-UM0700239/09 RW.II./AK/0219.4-239/09		239/09		miński		WARSZAWSKI WSCHODNI		1		1		466,801.35		286,968.00		8662		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		P		pp

		272.		Gmina Lutocin		Lutocin		00004-6922-UM0700077/09 RW.II./AK/0219.4-77/09		077/09		żuromiński		CIECHANOWSKI		6		1		584,260.66		352,533.74		827		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		p		pp

		273.		Gmina Sienno		Sienno		00213-6922-UM0700066/09 RW.II./AK/0219.4-66/09		066/09		lipski		RADOMSKI		1		1		413,419.86		251,788.00		114		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		p		PP

		274.		Gmina Zbuczyn		Zbuczyn		00259-6922-UM0700299/09 RW.II./AK/0219.4-299/09		299/09		siedlecki		SIEDLECKI		2.5		1.1		903,214.28		491,703.00		1847		zaspokajanie potrzeb w zakresie turystyki		zaspokajanie potrzeb w zakresie turystyki		P		PP

		274.		Gmina Zbuczyn		Zbuczyn		00259-6922-UM0700299/09 RW.II./AK/0219.4-299/09		299/09		siedlecki		SIEDLECKI		2		1		269,458.49		115,881.00								P

		274.		Gmina Zbuczyn		Zbuczyn		00259-6922-UM0700299/09 RW.II./AK/0219.4-299/09		299/09		siedlecki		SIEDLECKI		5		1		633,755.79		375,822.00								P

		275.

		276.		Gmina Platerów		Platerów		00245-6922-UM0700242/09 RW.II./AK/0219.4-242/09		242/09		łosicki		SIEDLECKI		2		2		770,674.13		474,095.00		446		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		p		PP

		277.		Gmina Opinogóra Górna		Opinogóra Górna		00030-6922-UM0700010/09 RW.II./AK/0219.4-10/09		010/09		ciechanowski		CIECHANOWSKI		1,2,5		1,4,1		380,149.72		217,048.00		564		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		P		PP

		277.		Gmina Opinogóra Górna		Opinogóra Górna		00030-6922-UM0700010/09 RW.II./AK/0219.4-10/09		010/09		ciechanowski		CIECHANOWSKI		1		1		121,098.62		60,495.00								P

		277.		Gmina Opinogóra Górna		Opinogóra Górna		00030-6922-UM0700010/09 RW.II./AK/0219.4-10/09		010/09		ciechanowski		CIECHANOWSKI		2		4		239,043.10		144,253.00								P

		277.		Gmina Opinogóra Górna		Opinogóra Górna		00030-6922-UM0700010/09 RW.II./AK/0219.4-10/09		010/09		ciechanowski		CIECHANOWSKI		5		1		20,008.00		12,300.00								P

		278.		Gmina Stara Błotnica		Stara Błotnica		00222-6922-UM0700170/09 RW.II./AK/0219.4-170/09		170/09		białobrzeski		RADOMSKI		1		1		624,278.13		379,278.00		305		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		P		PP

		279.		Gmina Rościszewo		Rościszewo		00167-6922-UM0700096/09 RW.II./AK/0219.4-96/09		096/09		sierpecki		PŁOCKI		6		1		429,329.07		244,722.00		1047		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		p		PP

		280.		Gminny Ośrodek Kultury w Platerowie				00244-6922-UM0700241/09 RW.II./AK/0219.4-241/09		241/09		łosicki		SIEDLECKI		1		3		568,039.69		324,993.00		1416		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		p		PP

		281.		Ochotnicza Straż Pożarna w Budziskach		nicza Straż Pożarna		00270-6922-UM0700333/09 RW.II./AK/0219.4-333/09		333/09		węgrowski		SIEDLECKI		1.5		1.1		565,202.28		423,901.00		815		zaspokajanie potrzeb społecznych w zakresie turystyki, zachowanie dziedzictwa kulturowego		infrastruktura publiczna		P		PP

		281		Ochotnicza Straż Pożarna w Budziskach		nicza Straż Pożarna		00270-6922-UM0700333/09 RW.II./AK/0219.4-333/10		333/09		węgrowski		SIEDLECKI		1		1		532,195.12		399,146.00								P

		281		Ochotnicza Straż Pożarna w Budziskach		nicza Straż Pożarna		00270-6922-UM0700333/09 RW.II./AK/0219.4-333/11		333/09		węgrowski		SIEDLECKI		5		1		33,007.16		24,755.00								P

		282.		Miasto i Gmina Pilawa		o i Gmina Pilawa		00099-6922-UM0700203/09 RW.II./AK/0219.4-203/09		203/09		garwoliński		SIEDLECKI		1		2		584,801.05		306,394.00		2874		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		P		PP

		283.		Miejsko Gminny Ośrodek Kultury		ko Gminny Ośrodek Ku		00100-6922-UM0700204/09 RW.II//AK/0219.4-204/09		204/09		garwoliński		SIEDLECKI		1		1		582,156.51		355,025.00		213		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		p		PP

		284.		Gmina Szczawin Kościelny		Szczawin Kościelny		00170-6922-UM0700237/09 RW.II./AK/0219.4-237/09		237/09		gostyniński		PŁOCKI		1		1		1,124,454.80		500,000.00		5170		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		P		PP

		285.		Gminne Centrum Kultury i Sportu w Bodzanowie				00178-6922-UM0700223/09 RW.II./AK/0219.4-223/09		223/09		płocki		PŁOCKI		1		1		477,112.50		280,874.00		121		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		P		PP

		286.		Gminny Ośrodek Kultury w Grudusku				00003-6922-UM0700328/09 RW.II. /AK/0219.4-328/09		328/09		ciechanowski		CIECHANOWSKI		1		3		834,587.06		303,166.00		299		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		P		pp

		287.		Gmina Sońsk		Sońsk		00026-6922-UM0700286/09 RW.II./AK/0219.4-286/09		286/09		ciechanowski		CIECHANOWSKI		1		1		803,086.28		409,410.00		1185		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		P		PP

		288.		Miejski i Gminny Ośrodek Kultury w Łochowie		ki i Gminny Ośrodek		00271-6922-UM0700335/09 RW.II./AK/0219.4-335/09		335/09		węgrowski		SIEDLECKI		1.5		1.1		720,786.70		402,495.00		427		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		P		PP

		288.		Miejski i Gminny Ośrodek Kultury w Łochowie		ki i Gminny Ośrodek		00271-6922-UM0700335/09 RW.II./AK/0219.4-335/09		335/09		węgrowski		SIEDLECKI		1		1		365,075.22		203,862.00								P

		288.		Miejski i Gminny Ośrodek Kultury w Łochowie		ki i Gminny Ośrodek		00271-6922-UM0700335/09 RW.II./AK/0219.4-335/09		335/09		węgrowski		SIEDLECKI		5		1		355,711.48		198,633.00								P

		289.		Gmina Jednorożec		Jednorożec		00160-6922-UM0700159/09 RW.II./AK/0219.4-159/09		159/09		przasnyski		OSTROŁĘCKI		2		1		1,303,462.12		370,223.00		7410		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		P		PP

		1.		Parafia Rzymskokatolicka p.w. św.Tomasza w Kamionie				00107-6922-UM0700030/10 RW./AR/0219.4-30/10		030/10		żyrardowski		ŻYRARDOWSKI		2		1		52,995.90		39,746.00		412		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		T		p

		2.		Parfia Rzymsko-Katolicka p.w. Wniebowzięcia NMP w Parysowie				00108-6922-UM0700066/10 RW.II./AK/0219.4-66/10		066/10		garwoliński		SIEDLECKI		12		1		629,165.65		468,000.00		4,776		zachowanie dziedzictwa kulturowego		zachowanie dziedzictwa kulturowego		T		p

		3.		Gmina Odrzywół		Odrzywół		00325-6922-UM0700022/10 RW.II./AR/0219.4-22/10		022/10		przysuski		RADOMSKI		5		1		1,037,725.18		267,594.00		3,500		zaspokajanie potrzeb społrcznych w zakresie turystyki		zaspokajanie potrzeb społrcznych w zakresie sportu i rekreacji		T		p

		4.		Gmina Ojrzeń		Ojrzeń		00284-6922-UM0700098/10 RW.II./AR/0219.4-98/10		098/10		ciechanowski		CIECHANOWSKI		5		1		1,229,651.36		150,000.00		1,099		zaspokajanie potrzeb społrcznych w zakresie rekreacji		infrastruktura publiczna, zaspokajanie potrzeb społrcznych w zakresie sportu i rekreacji		T		p

		5.		Gmina Kozienice		Kozienice		00310-6922-UM0700421/10 RW.II./AR/0219.4-421/10		421/10		kozienicki		RADOMSKI		6		1		177,274.44		108,589.00		558		zaspokajanie potrzeb społrcznych w zakresie rekreacji		zaspokajanie potrzeb społrcznych w zakresie sportu i rekreacji		T		p

		6.		Gmina Nadarzyn		Nadarzyn		00199-6922-UM0700044/10 RW.II./AR/0219.4-44/10		044/10		pruszkowski		WARSZAWSKI ZACHODNI		5		1		1,278,900.00		500,000.00		788		zaspokajanie potrzeb społrcznych w zakresie turystyki		zaspokajanie potrzeb społrcznych w zakresie turystyki		T		p

		7.		Gmina Tarczyn		Tarczyn		00278-6922-UM0700014/10 RW.II./AR/0219.4-14/10		014/10		piaseczyński		WARSZAWSKI ZACHODNI		1		1		1,042,700.29		427,336.00		1,000		zaspokajanie potrzeb społrcznych w zakresie turystyki		zaspokajanie potrzeb społrcznych w zakresie turystyki		T		p

		8.		Gmina Sterdyń		Sterdyń		00003-6922-UM0700148/10 RW.II./AR/0219.4-148/10		148/10		sokołowski		SIEDLECKI		2.13		1.1		232,139.24		138,837.52		605		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		T		p

		8		Gmina Sterdyń		Sterdyń		00003-6922-UM0700148/10 RW.II./AR/0219.4-148/10		148/10		sokołowski		SIEDLECKI		2		1		221,039.24		131,742.00								T

		8		Gmina Sterdyń		Sterdyń		00003-6922-UM0700148/10 RW.II./AR/0219.4-148/10		148/10		sokołowski		SIEDLECKI		13				11,100.00		7,095.00								T

		9.		Gmina Górzno		Górzno		00028-6922-UM0700151/10 RW.II./AR/0219.4-151/10		151/10		garwoliński		SIEDLECKI		1		1		999,769.61		401,287.00		289		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		T		p

		10.		Gmina Rzewnie		Rzewnie		00079-6922-UM0700302/10 RW.II./AR/0219.4-302/10		302/10		makowski		OSTROŁĘCKI		2		1		258,477.72		105,072.00		2,780		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		T		p

		11.		Gmina Puszcza Mariańska		Puszcza Mariańska		00232-6922-UM0700003/10 RW.II./AR/0219.4-3/10		003/10		żyrardowski		ŻYRARDOWSKI		2		1		127,275.16		78,242.00		412		zaspokajanie potrzeb społrcznych w zakresie turystyki		zaspokajanie potrzeb społrcznych w zakresie turystyki		T		p

		12.		Gmina Paprotnia		Paprotnia		00159-6922-UM0700197/10 RW.II./AR/0219.4-197/10		197/10		siedlecki		SIEDLECKI		4		1		35,657.70		21,742.00		590		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		T		P

		13.		Gmina Kadzidło		Kadzidło		00094-6922-UM0700006/10 RW.II./AR/0219.4-6/10		006/10		ostrołęcki		OSTROŁĘCKI		5		1		1,020,052.77		391,074.00		11,477		zaspokajanie potrzeb społrcznych w zakresie turystyki		zaspokajanie potrzeb społrcznych w zakresie sportu i rekreacji		T		P

		14.		Gmina Lipowiec Kościelny		Lipowiec Kościelny		00201-6922-UM0700067/10 RW.II./AR/0219.4-67/10		067/10		mławski		CIECHANOWSKI		2		1		336,395.05		188,539.00		542		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		T		p

		15.		Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Sw. Józefa w Trąbkach				00115-6922-UM0700295/10 RW.II./AR/0219.4-295/10		295/10		garwoliński		SIEDLECKI		2		1		161,345.66		101,921.00		3,000		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		T		P

		16.		Gmina Brwinów		Brwinów		00356-6922-UM0700121/10 RW.II./AR/0219.4-121/10		121/10		pruszkowski		WARSZAWSKI ZACHODNI		5		1		1,525,200.00		440,349.29		1,297		zaspokajanie potrzeb społrcznych w zakresie rekreacji		zaspokajanie potrzeb społrcznych w zakresie sportu i rekreacji		T		P

		17.		Gmina Wieliszew		Wieliszew		00287-6922-UM0700009/10 RW.II./AR/0219.4-9/10		009/10		legionowski		WARSZAWSKI WSCHODNI		1		1		894,999.98		244,969.00		445		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		T		p

		18.		Gmina Iłża		Iłża		00202-6922-UM0700358/10 RW.II./AR/0219.4-358/10		358/10		radomski		RADOMSKI		1		1		353,850.14		180,047.00		958		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		T		P

		19.		Gmina Wolanów		Wolanów		00120-6922-UM0700158/10 RW.II./AR/0219.4-158/10		158/10		radomski		RADOMSKI		1		1		468,517.15		141,143.00		701		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		T		P

		20.		Gmina Glinojeck		Glinojeck		00100-6922-UM0700265/10 RW.II./AR/0219.4-265/10		265/10		ciechanowski		CIECHANOWSKI		2		1		107,642.99		65,635.00		3,177		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		T		p

		21.		Gmina Młynarze		Młynarze		00260-6922-UM0700096/10 RW.II./AR/0219.4-96/10		096/10		makowski		OSTROŁĘCKI		1		1		100,229.62		61,984.00		106		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		T		P

		22.		Miasto i Gmina Mordy		o i Gmina Mordy		00191-6922-UM0700084/10 RW.II./AR/0219.4-84/10		084/10		siedlecki		SIEDLECKI		1		1		228,259.23		139,182.00		198		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		T		p

		23.		Gmina Chorzele		Chorzele		00121-6922-UM0700005/10 RW.II./AR/0219.4-5/10		005/10		przasnyski		OSTROŁĘCKI		2.4		2.2		331,123.92		202,127.00		10,471		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		T		p

		23		Gmina Chorzele		Chorzele		00121-6922-UM0700005/10 RW.II./AR/0219.4-5/10		005/10		przasnyski		OSTROŁĘCKI		2		2		62,765.25		38,271.49								T

		23		Gmina Chorzele		Chorzele		00121-6922-UM0700005/10 RW.II./AR/0219.4-5/10		005/10		przasnyski		OSTROŁĘCKI		4		2		268,358.67		163,855.51								T

		24.		Gmina Płońsk		Płońsk		00082-6922-UM0700256/10 RW.II./AR/0219.4-265/10		256/10		płoński		CIECHANOWSKI		5		1		1,308,225.79		418,954.71		208		zaspokajanie potrzeb społrcznych w zakresie turystyki		zaspokajanie potrzeb społrcznych w zakresie sportu i rekreacji		T		P

		25.		Gmina Chotcza		Chotcza		00008-6922-UM0700448/10 RW.II./AR/0219.4-448/10		448/10		lipski		RADOMSKI		4		1		399,346.42		243,503.00		228		zaspokajanie potrzeb społrcznych w zakresie rekreacji		zaspokajanie potrzeb społrcznych w zakresie sportu i rekreacji		T		P

		26.		Gmina Błędów		Błędów		00136-6922-UM0700013/10 RW.II./AR/0219.4-13/10		013/10		grójecki		ŻYRARDOWSKI		2		1		217,523.16		133,116.48		449		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		T		P

		27.		Gmina Chorzele		Chorzele		00122-6922-UM0700033/10 RW.II./AR/0219.4-33/10		033/10		przasnyski		OSTROŁĘCKI		2.4		1.1		184,997.63		113,237.41		10,471		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		T		P

		27.		Gmina Chorzele		Chorzele		00122-6922-UM0700033/10 RW.II./AR/0219.4-33/10		033/10		przasnyski		OSTROŁĘCKI		2		1		46,498.83		28,177.65								T

		27.		Gmina Chorzele		Chorzele		00122-6922-UM0700033/10 RW.II./AR/0219.4-33/10		033/10		przasnyski		OSTROŁĘCKI		4		1		138,498.80		85,059.76								T

		28.		Gmina Gózd		Gózd		00195-6922-UM0700060/10 RW.II./0219.4-60/10		060/10		radomski		RADOMSKI		5		1		325,496.65		195,659.00		8,395		zaspokajanie potrzeb społrcznych w zakresie rekreacji		zaspokajanie potrzeb społrcznych w zakresie sportu i rekreacji		T		P

		29.		Gmina Lubowidz		Lubowidz		00192-6922-UM0700026/10 RW.II./AR/0219.4-26/10		026/10		żuromiński		CIECHANOWSKI		5		1		275,326.63		167,882.00		270		zaspokajanie potrzeb społrcznych w zakresie turystyki		zaspokajanie potrzeb społrcznych w zakresie turystyki		T		P

		30.		Gmina Gozdowo		Gozdowo		00303-6922-UM0700099/10 RW.II./AR/0219.4-99/10		099/10		sierpecki		PŁOCKI		1		1		587,183.76		358,087.00		1,483		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		T		P

		31.		Gmina Chorzele		Chorzele		00123-6922-UM0700034/10 RW.II./AR/0219.4-34/10		034/10		przasnyski		OSTROŁĘCKI		1		2		390,545.62		238,220.00		7,000		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		T		P

		32.		Gmina Goszczyn		Goszczyn		00170-6922-UM0700458/10 RW.II./AR/0219.4-458/10		458/10		grójecki		ŻYRARDOWSKI		6		1		80,589.60		32,541.00		868		zaspokajanie potrzeb społrcznych w zakresie rekreacji		zaspokajanie potrzeb społrcznych w zakresie sportu i rekreacji		T		p

		33.		Gmina Mogielnica		Mogielnica		00296-6922-UM0700107/10 RW.II./AR/0219.4-107/10		107/10		grójecki		ŻYRARDOWSKI		5		1		33,214.13		18,028.12		313		zaspokajanie potrzeb społrcznych w zakresie turystyki		zaspokajanie potrzeb społrcznych w zakresie turystyki		T		P

		34.		Gmina Mogielnica		Mogielnica		00295-6922-UM0700101/10 RW.II./AR/0219.4-101/10		101/10		grójecki		ŻYRARDOWSKI		5		1		32,608.65		17,658.93		184		zaspokajanie potrzeb społrcznych w zakresie turystyki		zaspokajanie potrzeb społrcznych w zakresie turystyki		T		P

		35.		Parafia Rzymskokatolicka Świętej Trójcy w Gończycach				00283-6922-UM0700115/10 RW.II./AR/0219.4-115/10		115/10		siedlecki		SIEDLECKI		2		2		687,730.21		500,000.00		3,500		zachowanie dziedzictwa kulturowego		zachowanie dziedzictwa kulturowego		T		p

		36.		Gmina Kosów Lacki		Kosów Lacki		00248-6922-UM0700348/10 RW.II./AR/0219.4-348/10		348/10		sokołowski		SIEDLECKI		1		1		116,227.10		42,507.00		173		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		T		p

		37.		Gmina Mogielnica		Mogielnica		00294-6922-UM0700100/10 RW.II./AR/0219.4-100/10		100/10		grójecki		ŻYRARDOWSKI		1		1		263,731.11		157,124.62		365		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		T		P

		38.		Miasto i Gmina Serock		o i Gmina Serock		00142-6922-UM0700040/10 RW.II./AR/0219.4-40/10		040/10		legionowski		WARSZAWSKI WSCHODNI		2		1		437,510.94		55,422.00		759		zaspokajanie potrzeb społrcznych w zakresie turystyki		zaspokajanie potrzeb społrcznych w zakresie turystyki		T		P

		39.		Gmina Brańszczyk		Brańszczyk		00080-6922-UM0700289/10 RW.II./AR/0219.4-289/10		289/10		wyszkowski		OSTROŁĘCKI		1		1		289,584.45		175,694.00		415		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		T		p

		40.		Gmina Mokobody		Mokobody		00297-6922-UM0700474/10 RW.II./AR/0219.4-474/10		474/10		siedlecki		SIEDLECKI		1		1		236,998.71		144,551.00		300		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		T		P

		41.		Gmina Sterdyń		Sterdyń		00002-6922-UM0700147/10 RW.II./AR/0219.4-147/10		147/10		sokołowski		SIEDLECKI		1.13		1		74,548.76		42,870.00		110		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		T		P

		41.		Gmina Sterdyń		Sterdyń		00002-6922-UM0700147/10 RW.II./AR/0219.4-147/10		147/10		sokołowski		SIEDLECKI		1		1		71,548.76		41,370.00								T

		41.		Gmina Sterdyń		Sterdyń		00002-6922-UM0700147/10 RW.II./AR/0219.4-147/10		147/10		sokołowski		SIEDLECKI		13				3,000.00		1,500.00								T

		42.		Gmina Sterdyń		Sterdyń		00005-6922-UM0700153/10 RW.II./AR/0219.4-153/10		153/10		sokołowski		SIEDLECKI		1.13		1		81,555.70		42,036.00		220		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		T		P

		42.		Gmina Sterdyń		Sterdyń		00005-6922-UM0700153/10 RW.II./AR/0219.4-153/10		153/10		sokołowski		SIEDLECKI		1		1		76,555.70		38,286.00								T

		42.		Gmina Sterdyń		Sterdyń		00005-6922-UM0700153/10 RW.II./AR/0219.4-153/10		153/10		sokołowski		SIEDLECKI		13				5,000.00		3,750.00								T

		43.		Gmina Sterdyń		Sterdyń		00001-6922-UM0700146/10 RW.II./AR/0219.4-146/10		146/10		sokołowski		SIEDLECKI		2.13		1		181,041.22		109,770.00		3,500		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		T		P

		43.		Gmina Sterdyń		Sterdyń		00001-6922-UM0700146/10 RW.II./AR/0219.4-146/10		146/10		sokołowski		SIEDLECKI		2		1		172,102.22		104,940.00								T

		43.		Gmina Sterdyń		Sterdyń		00001-6922-UM0700146/10 RW.II./AR/0219.4-146/10		146/10		sokołowski		SIEDLECKI		13				8,939.00		4,830.00								T

		44.		Gmina Sokołów Podlaski		Sokołów Podlaski		00321-6922-UM0700425/10 RW.II./AR/0219.4-425/10		425/10		sokołowski		SIEDLECKI		1		1		132,103.54		79,906.00		274		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		T		P

		45.		Gmina Nieporęt		Nieporęt		00346-6922-UM0700007/10 RW.II./AR/0219.4-7/10		007/10		legionowski		WARSZAWSKI WSCHODNI		5		1		1,047,608.29		431,872.00		995		zaspokajanie potrzeb społrcznych w zakresie rekreacji		zaspokajanie potrzeb społrcznych w zakresie sportu i rekreacji		T		P

		46.		Gmina Nasielsk		Nasielsk		00109-6922-UM0700057/10 RW.II./AR/0219.4-57/09		057/10		nowodworski		WARSZAWSKI ZACHODNI		2.5		1.1		458,605.75		264,745.00		324		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		T		P

		46.		Gmina Nasielsk		Nasielsk		00109-6922-UM0700057/10 RW.II./AR/0219.4-57/09		057/10		nowodworski		WARSZAWSKI ZACHODNI		2		1		310,247.87		174,283.00								T

		46.		Gmina Nasielsk		Nasielsk		00109-6922-UM0700057/10 RW.II./AR/0219.4-57/09		057/10		nowodworski		WARSZAWSKI ZACHODNI		5		1		148,357.88		90,462.00								T

		47.		Rzymskokatolicka Parafia Narodzenia N.M.P. w Popowie Kościelnym		kokatolicka Parafia		00160-6922-UM0700319/10 RW.II./AR/0219.4-319/10		319/10		wyszkowski		OSTROŁĘCKI		12		1		91,888.88		68,853.00		156		zachowanie dziedzictwa kulturowego		zachowanie dziedzictwa kulturowego		T		P

		48.		Gmina Mszczonów		Mszczonów		00220-6922-UM0700238/10 RW.II./AR/0219.4-238/10		238/10		żyrardowski		ŻYRARDOWSKI		5		1		607,986.13		247,169.00		498		zaspokajanie potrzeb społrcznych w zakresie turystyki		zaspokajanie potrzeb społrcznych w zakresie turystyki, infrastruktura publiczna		T		P

		49.		Gmina Nowa Sucha		Nowa Sucha		00253-6922-UM0700466/10 RW.II./AR/0219.4-466/10		466/10		sochaczewski		ŻYRARDOWSKI		5		1		36,909.70		15,003.00		1,351		zaspokajanie potrzeb społrcznych w zakresie rekreacji		zaspokajanie potrzeb społrcznych w zakresie sportu i rekreacji		T		P

		50.		Gmina Nowa Sucha		Nowa Sucha		00252-6922-UM0700465/10 RW.II./AR/0219.4-465/10		465/10		sochaczewski		ŻYRARDOWSKI		5		1		52,493.94		21,339.00		242		zaspokajanie potrzeb społrcznych w zakresie rekreacji		zaspokajanie potrzeb społrcznych w zakresie sportu i rekreacji		T		p

		51.		Gmina Gielniów		Gielniów		00273-6922-UM0700381/10 RW.II./AR/0219.4-381/10		381/10		przysuski		RADOMSKI		1		1		439,222.45		269,622.00		426		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		T		P

		52.		Gmina Wyszków		Wyszków		00083-6922-UM0700457/10 RW.II./AR/0219.4-457/10		457/10		wyszkowski		OSTROŁĘCKI		5		1		460,930.98		281,130.00		861		zaspokajanie potrzeb społrcznych w zakresie turystyki		zaspokajanie potrzeb społrcznych w zakresie turystyki		T		P

		53.		Parafia Rzymso-Katolicka pw. Narodzenia najświętrzej maryi Panny w Rozniszewie		ia Rzymso-Katolicka		00226-6922-UM0700051/10 RW.II./AR/0219.4-51/10		051/10		kozienicki		RADOMSKI		12		1		132,459.98		99,344.00		1,120		zachowanie dziedzictwa kulturowego		zachowanie dziedzictwa kulturowego		T		P

		54.		Miasto i Gmina Serock		o i Gmina Serock		00141-6922-UM0700162/10 RW.II./AR/0219.4-162/10		162/10		legionowski		WARSZAWSKI WSCHODNI		1		1		266,226.09		104,460.00		93		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		T		P

		55.		Gmina Magnuszew		Magnuszew		00117-6922-UM0700050/10 RW.II./AR/0219.4-50/10		050/10		kozienicki		RADOMSKI		1		1		250,581.00		147,444.00		6,742		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		T		P

		56.		Gmina Skórzec		Skórzec		00049-6922-UM0700212/10 RW.II./AR/0219.4-212/10		212/10		siedlecki		SIEDLECKI		1		1		224,721.52		137,025.00		211		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		T		P

		57.		Gmina Skórzec		Skórzec		00048-6922-UM0700211/10 RW.II./AR/0219.4-211/10		211/10		siedlecki		SIEDLECKI		1		1		160,746.54		98,016.00		213		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		T		P

		58.		Gmina Skórzec		Skórzec		00050-6922-UM0700213/10 RW.II./AR/0219.4-213/10		213/10		siedlecki		SIEDLECKI		1		1		119,213.46		72,691.00		234		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		T		P

		59.		Gmina Obryte		Obryte		00102-6922-UM0700041/10 RW.II./AR/0219.4-41/10		041/10		pułtuski		CIECHANOWSKI		1		1		405,504.00		247,727.00		384		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		T		P

		60.		Gmina Sobienie-Jeziory		Sobienie-Jeziory		00227-6922-UM0700232/10 RW.II./AR/0219.4-232/10		232/10		otwocki		WARSZAWSKI WSCHODNI		2		1		142,983.42		87,185.00		1,327		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		T		P

		61.		Gmina Magnuszew		Magnuszew		00118-6922-UM0700052/10 RW.II./AR/0219.4-52/10		052/10		kozienicki		RADOMSKI		10		1		335,927.23		204,833.00		6,742		zachowanie dziedzictwa kulturowego		zachowanie dziedzictwa kulturowego		T		P

		62.		Parfia Rzymskokatolicka Sterdyń				00101-6922-UM0700160/10 RW.II./AR/0219.4-160/10		160/10		sokołowski		SIEDLECKI		2		1		154,389.28		115,791.00		3,700		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		T		P

		63.		Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Loretańskiej				00158-6922-UM0700071/10 RW.II./AR/0219.4-71/10		071/10		wyszkowski		OSTROŁĘCKI		2		1		539,579.40		382,101.00		109		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		T		P

		64.		Gmina Kosów Lacki		Kosów Lacki		00251-6922-UM0700423/10 RW.II./AR/0219.4-423/10		423/10		sokołowski		SIEDLECKI		1		1		150,466.63		79,835.00		222		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		T		P

		65.		Parafia Rzymskokatolicka p.w.Najświętrzej Maryi Panny w Hołubli				00043-6922-UM0700196/10 RW.II./AR/0219.4-196/10		196/10		siedlecki		SIEDLECKI		2.4		1.1		153,627.00		92,253.00		1,000		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		T		p

		65.		Parafia Rzymskokatolicka p.w.Najświętrzej Maryi Panny w Hołubli				00043-6922-UM0700196/10 RW.II./AR/0219.4-196/10		196/10		siedlecki		SIEDLECKI		2		1		123,004.92		92,253.00								T

		65.		Parafia Rzymskokatolicka p.w.Najświętrzej Maryi Panny w Hołubli				00043-6922-UM0700196/10 RW.II./AR/0219.4-196/10		196/10		siedlecki		SIEDLECKI		4		1		30,622.08		0.00								T

		66.		Gmina Jakubów		Jakubów		00131-6922-UM0700031/10 RW.II./AR/0219.4-31/10		031/10		miński		WARSZAWSKI WSCHODNI		4		1		568,993.50		346,947.00		639		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		T		P

		67.		Gmina Szelków		Szelków		00263-6922-UM0700114/10 RW.II./AR/0219.4-114/10		114/10		makowski		OSTROŁĘCKI		1		1		134,562.55		74,525.00		206		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		T		P

		68.		Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św.Andrzeja Boboli w Rudzie Wolińskiej				00054-6922-UM0700136/10 RW.II./AR/0219.4-136/10		136/10		siedlecki		SIEDLECKI		2		1		201,230.86		150,923.00		166		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		T		P

		69.		Parafia Rzymsko-Katolicka w Bejdach				00051-6922-UM0700186/10 RW.II./AR/0219.4-186/10		186/10		łosicki		SIEDLECKI		2		1		228,165.00		164,795.00		183		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		T		P

		70.		Parafia Rzymskokatolicka p.w.Św. Jana Chrzciciela				00352-6922-UM0700110/10 RW.II./AR/0219.4-110/10		110/10		pułtuski		CIECHANOWSKI		12		1		167,418.01		118,000.00		3,100		zachowanie dziedzictwa kulturowego		zachowanie dziedzictwa kulturowego		T		p

		71.		Gmina Czarnia		Czarnia		00262-6922-UM0700112/10 RW.II./AR/0219.4-112/10		112/10		ostrołęcki		OSTROŁĘCKI		1		1		453,717.58		278,031.00		419		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		T		p

		72.		Gmina Pułtusk		Pułtusk		00156-6922-UM0700195/10 RW.II./AR/0219.4-195/10		195/10		pułtuski		CIECHANOWSKI		1.5		1.1		508,318.36		309,125.00		139		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		T		P

		72.		Gmina Pułtusk		Pułtusk		00156-6922-UM0700195/10 RW.II./AR/0219.4-195/10		195/10		pułtuski		CIECHANOWSKI		1		1		464,181.74		282,213.00								T

		72.		Gmina Pułtusk		Pułtusk		00156-6922-UM0700195/10 RW.II./AR/0219.4-195/10		195/10		pułtuski		CIECHANOWSKI		5		1		44,136.62		26,921.00								T

		73.		Gmina Szulborze Wielkie		Szulborze Wielkie		00337-6922-UM0700353/10 RW.II./AR/0219.4-353/10		353/10		ostrowski		OSTROŁĘCKI		1		1		201,618.63		123,002.00		139		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		T		P

		74.		Gmina Głowaczów		Głowaczów		00290-6922-UM0700109/10 RW.II./AR/0219.4-109/10		109/10		kozienicki		RADOMSKI		5		1		395,568.00		241,200.00		600		zaspokajanie potrzeb społrcznych w zakresie turystyki		zaspokajanie potrzeb społrcznych w zakresie turystyki		T		P

		75.		Miasto i Gmina Serock		o i Gmina Serock		00143-6922-UM0700039/10 RW.II./AR/0219.4-39/10		039/10		legionowski		WARSZAWSKI WSCHODNI		5		1		572,540.51		232,740.00		71		zaspokajanie potrzeb społrcznych w zakresie turystyki		zaspokajanie potrzeb społrcznych w zakresie turystyki		T		P

		76.		Gmina Jabłonna Lacka		Jabłonna Lacka		00301-6922-UM0700111/10 RW.II./AR/0219.4-111/10		111/10		sokołowski		SIEDLECKI		7		1		93,228.36		56,427.00		200		zaspokajanie potrzeb społrcznych w zakresie rekreacji		zaspokajanie potrzeb społrcznych w zakresie sportu i rekreacji		T		P

		77.		Parafia pw Matki Boskiej Częstochowskiej w Krzesku				00345-6922-UM0700106/10 RW.II./AR/0219.4-106/10		106/10		siedlecki		SIEDLECKI		12		1		81,500.00		55,190.00		186		zachowanie dziedzictwa kulturowego		zachowanie dziedzictwa kulturowego		T		P

		78.		Gmina Bielsk		Bielsk		00074-6922-UM0700015/10 RW.II./AR/0219.4-15/10		015/10		płocki		PŁOCKI		2		1		990,989.46		500,000.00		2,594		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		T		P

		79.		Gmina Mrozy		Mrozy		00204-6922-UM0700272/10 RW.II./AR/0219.4-272/10		272/10		miński		WARSZAWSKI WSCHODNI		2		1		259,288.77		126,309.00		445		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		T		P

		80.		Gmina Nowe Miasto nad Pilicą		Nowe Miasto nad Pil		00042-6922-UM0700170/10 RW.II./AR/0219.4-170/10		170/10		grójecki		ŻYRARDOWSKI		2		1		193,103.44		73,573.00		600		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		T		P

		81.		Gmina Raciąż		Raciąż		00099-6922-UM0700159/10 RW.II./AR/0219.4-159/10		159/10		płoński		CIECHANOWSKI		1		1		82,089.73		37,434.00		243		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		T		P

		82.		Gmina Grudusk		Grudusk		00189-6922-UM0700332/10 RW.II./AR/0219.4-332/10		332/10		ciechanowski		CIECHANOWSKI		2		1		199,609.88		121,786.00		4,000		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		T		P

		83.		Gmina Belsk Duży		Belsk Duży		00070-6922-UM0700145/10 RW.II./AR/0219.4-145/10		145/10		grójecki		ŻYRARDOWSKI		5		1		368,000.00		142,155.00		805		zaspokajanie potrzeb społrcznych w zakresie turystyki		zaspokajanie potrzeb społrcznych w zakresie turystyki		T		P

		84.		Gmina Strzegowo		Strzegowo		00153-6922-UM0700064/10 RW.II./AR/0219.4-64/10		064/10		mławski		CIECHANOWSKI		5		1		965,800.56		207,126.00		458		zaspokajanie potrzeb społrcznych w zakresie turystyki		zaspokajanie potrzeb społrcznych w zakresie sportu i rekreacji		T		P

		85.		Gmina Myszyniec		Myszyniec		00113-6922-UM0700398/10 RW.II./AR/0219.4-398/10		398/10						1		1		269,443.16		109,529.00		3,094		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna

		86.		Gmina Mochowo		Mochowo		00305-6922-UM0700202/10 RW.II./AR/0219.4-202/10		202/10		sierpecki		PŁOCKI		5		1		47,166.36		26,334.00		120		zaspokajanie potrzeb społrcznych w zakresie rekreacji		zaspokajanie potrzeb społrcznych w zakresie sportu i rekreacji		T		P

		87.		Gmina Garwolin		Garwolin		00112-6922-UM0700308/10 RW.II./AR/0219.4-308/10		308/10		garwoliński		SIEDLECKI		5		1		202,121.00		123,244.51		1,639		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		T		P

		88.		Gmina Stary Lubotyń		Stary Lubotyń		00293-6922-UM0700445/10 RW.II./AR/0219.4-445/10		445/10		ostrowski		OSTROŁĘCKI		1		1		226,537.52		138,172.00		265		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		T		P

		89.		Gmina Siennica		Siennica		00135-6922-UM0700087/10 RW.II./AR/0219.4-87/10		087/10		miński		WARSZAWSKI WSCHODNI		2		1		510,984.00		274,504.00		7,320		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		T		P

		90.		Gmina Szreńsk		Szreńsk		00200-6922-UM0700054/10 RW.II./AR/0219.4-54/10		054/10		mławski		CIECHANOWSKI		1		1		289,665.00		176,625.00		178		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		T		P

		91.		Gmina Opinogóra Górna		Opinogóra Górna		00256-6922-UM0700216/10 RW.II./AR/0219.4-216/10		216/10		ciechanowski		CIECHANOWSKI		1,5,6		1,1,1		272,458.61		152,888.00		578		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		T		P

		91.		Gmina Opinogóra Górna		Opinogóra Górna		00256-6922-UM0700216/10 RW.II./AR/0219.4-216/10		216/10		ciechanowski		CIECHANOWSKI		1		1		89,371.83		49,534.98								T

		91.		Gmina Opinogóra Górna		Opinogóra Górna		00256-6922-UM0700216/10 RW.II./AR/0219.4-216/10		216/10		ciechanowski		CIECHANOWSKI		5		1		6,536.90		3,985.91								T

		91.		Gmina Opinogóra Górna		Opinogóra Górna		00256-6922-UM0700216/10 RW.II./AR/0219.4-216/10		216/10		ciechanowski		CIECHANOWSKI		6		1		176,549.88		99,367.11								T

		92.		Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Sterdyni				00370-6922-UM0700156/10 RW.II./AR/0219.4-156/10		156/10		sokołowski		SIEDLECKI		1		1		316,819.15		184,784.00		4,000		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		T		P

		93.		Gmina Olszewo-Borki		Olszewo-Borki		00214-6922-UM0700264/10 RW.II./AR/0219.4-264/10		264/10		ostrołęcki		OSTROŁĘCKI		4		2		158,441.52		89,323.00		310		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		T		P

		94.		Gmina Teresin		Teresin		00282-6922-UM0700443/10 RW.II./AR/0219.4-443/10		443/10		sochaczewski		ŻYRARDOWSKI		5		1		752,028.61		87,000.00		800		zaspokajanie potrzeb społrcznych w zakresie rekreacji		zaspokajanie potrzeb społrcznych w zakresie turystyki		T		p

		95.		Gmina Radzanów		Radzanów		00243-6922-UM0700432/10 RW.II./AR/0219.4-432/10		432/10		mławski		CIECHANOWSKI		5		1		326,158.87		198,877.00		310		zaspokajanie potrzeb społrcznych w zakresie rekreacji		zaspokajanie potrzeb społrcznych w zakresie sportu i rekreacji , infrastruktura publiczna		T		p

		96.		Parafia Rzymsko-Katolicka p.w.św. Katarzyny w Dziektarzewie				00067-6922-UM0700194/10 RW.II./AR/0219.4-194/10		194/10		płoński		CIECHANOWSKI		12		3		130,762.43		97,346.00		1,600		zachowanie dziedzictwa kulturowego		zachowanie dziedzictwa kulturowego, zaspokajanie potrzeb społrcznych w zakresie turystyki		T		P

		97.		Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. św. Mikołaja w Sulerzyżu				00280-6922-UM0700124/10 RW.II./AR/0219.4-124/10		124/10		ciechanowski		CIECHANOWSKI		12		1		172,098.83		128,028.00		220		zachowanie dziedzictwa kulturowego		zachowanie dziedzictwa kulturowego		T		P

		98.		Gmina i Miasto Żuromin		Żuromin		00065-6922-UM0700415/10 RW.II./AR/0219.4-415/10		415/10		żuromiński		CIECHANOWSKI		3b		0.574		305,079.75		186,024.00		847		zaspokajanie potrzeb społrcznych w zakresie rekreacji		zaspokajanie potrzeb społrcznych w zakresie sportu i rekreacji		T		p

		99.		Gmina Lelis		Lelis		00024-6922-UM0700137/10 RW.II./AR/0219.4-137/10		137/10		ostrołęcki		OSTROŁĘCKI		2		1		711,723.78		431,186.45		869		zaspokajanie potrzeb społrcznych w zakresie turystyki		zaspokajanie potrzeb społrcznych w zakresie turystyki		T		P

		100.		Gmina Lelis		Lelis		00025-6922-UM0700139/10 RW.II./AR/0219.4-139/10		139/10		ostrołęcki		OSTROŁĘCKI		5		2		505,080.04		308,957.00		845		zaspokajanie potrzeb społrcznych w zakresie turystyki		zaspokajanie potrzeb społrcznych w zakresie turystyki		T		P

		101.		Gmina Lelis		Lelis		00026-6922-UM0700140/10 RW.II./AR/0219.4-140/10		140/10		ostrołęcki		OSTROŁĘCKI		2.5		1.1		486,522.44		290,702.00		969		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		T		P

		101.		Gmina Lelis		Lelis		00026-6922-UM0700140/10 RW.II./AR/0219.4-140/10		140/10		ostrołęcki		OSTROŁĘCKI		2		1		422,683.10		251,775.57								T

		101.		Gmina Lelis		Lelis		00026-6922-UM0700140/10 RW.II./AR/0219.4-140/10		140/10		ostrołęcki		OSTROŁĘCKI		5		1		63,839.34		38,926.43								T

		102.		Gmina Orońsko		Orońsko		00279-6922-UM0700097/10 RW.II./AR/0219.4-97/10		097/10		szydłowiecki		RADOMSKI		5		1		582,280.15		332,622.00		508		zaspokajanie potrzeb społrcznych w zakresie turystyki		zaspokajanie potrzeb społrcznych w zakresie turystyki		T		P

		103.		Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Wniebowzięcia NMP w Solcu nad Wisłą				00090-6922-UM0700081/10 RW.II./AR/0219.4-81/10		081/10		lipski		RADOMSKI		12		1		700,480.08		500,000.00		5,541		zachowanie dziedzictwa kulturowego		zachowanie dziedzictwa kulturowego		T		P

		104.		Gmina Jadów		Jadów		00124-6922-UM0700023/10 RW.II./AR/0219.4-23/10		023/10		wołomiński		WARSZAWSKI WSCHODNI		6		1		646,490.35		384,986.00		7,760		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		T		P

		105.		Gmina Goworowo		Goworowo		00129-6922-UM0700424/10 RW.II./AR/0219.4-424/10		424/10		ostrołęcki		OSTROŁĘCKI		2		1		826,008.22		484,516.00		748		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		T		P

		106.		Gmina Baranowo		Baranowo		00106-6922-UM0700237/10 RW.II./AR/0219.4-237/10		237/10		ostrołęcki		OSTROŁĘCKI		2		2		713,798.27		435,242.00		717		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		T		P

		107.		Diecezja Płocka		zja Płocka		00162-6922-UM0700261/10 RW.II./AR/0219.4-261/10		261/10		mławski		CIECHANOWSKI		12		1		382,130.45		250,000.00		3,662		zachowanie dziedzictwa kulturowego		zachowanie dziedzictwa kulturowego		T		P

		108.		Gmina i Miasto Przysucha		Przysucha		00179-6922-UM0700338/10 RW.II./AR/0219.4-338/10		338/10		przysuski		RADOMSKI		2		1		551,675.23		335,614.00		1,185		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		T		P

		109.		Gmina i Miasto Przysucha		Przysucha		00178-6922-UM0700344/10 RW.II./AR/0219.4-344/10		344/10		przysuski		RADOMSKI		5		1		563,732.52		343,879.00		485		zaspokajanie potrzeb społrcznych w zakresie rekreacji		zaspokajanie potrzeb społrcznych w zakresie sportu i rekreacji		T		P

		110.		Gmina Radzanów		Radzanów		00244-6922-UM0700433/10 RW.II./AR/0219.4-433/10		433/10		mławski		CIECHANOWSKI		2		1		462,070.05		106,750.00		867		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		T		P

		111.		Gmina Radzanów		Radzanów		00242-6922-UM0700431/10 RW.II./AR/0219.4-431/10		431/10		mławski		CIECHANOWSKI		1		1		546,939.16		336,108.00		230		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		T		P

		112.		Gmina Repki		Repki		00333-6922-UM0700131/10 RW.II./AR/0219.4-131/10		131/10		sokołowski		SIEDLECKI		1.6		1.1		68,790.34		41,002.00		268		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		T		P

		112.		Gmina Repki		Repki		00333-6922-UM0700131/10 RW.II./AR/0219.4-131/10		131/10		sokołowski		SIEDLECKI		1		1		59,196.34		35,152.00								T

		112.		Gmina Repki		Repki		00333-6922-UM0700131/10 RW.II./AR/0219.4-131/10		131/10		sokołowski		SIEDLECKI		6		1		9,594.00		5,850.00								T

		113.		Parfia Rzymskokatolicka p.w. Św. Anny w Rogowie				00336-6922-UM0700134/10 RW.II./AR/0219.4-134/10		134/10		sokołowski		SIEDLECKI		12		1		244,143.00		169,307.00		623		zachowanie dziedzictwa kulturowego		zachowanie dziedzictwa kulturowego		T		P

		114.		Gmina Wodynie		Wodynie		00018-6922-UM0700385/10 RW.II./AR/0219.4-385/10		385/10		siedlecki		SIEDLECKI		2		1		599,449.53		365,628.00		754		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		T		P

		115.		Gmina Suchożebry		Suchożebry		00088-6922-UM0700094/10 RW.II./AR/0219.4-94/10		094/10		siedlecki		SIEDLECKI		1		1		157,712.43		96,202.00		243		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		T		P

		116.		Gmina Kałuszyn		Kałuszyn		00274-6922-UM0700480/10 RW.II./AR/0219.4-480/10		480/10		miński		WARSZAWSKI WSCHODNI		6		1		1,933,334.88		500,000.00		6,083		zaspokajanie potrzeb społrcznych w zakresie rekreacji		zaspokajanie potrzeb społrcznych w zakresie sportu i rekreacji		T		P

		117.		Gmina Jakubów		Jakubów		00130-6922-UM0700032/10 RW.II./AR/0219.4-32/10		032/10		miński		WARSZAWSKI WSCHODNI		2		1		584,738.12		356,547.00		207		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		T		P

		118.		Gmina Zakrzew		Zakrzew		00137-6922-UM0700266/10 RW.II./AR/0219.4-266/10		266/10		radomski		RADOMSKI		3b,5		0,408;2		615,252.06		213,630.00		12,171		zaspokajanie potrzeb społrcznych w zakresie turystyki		zaspokajanie potrzeb społrcznych w zakresie turystyki		T		P

		118.		Gmina Zakrzew		Zakrzew		00137-6922-UM0700266/10 RW.II./AR/0219.4-266/10		266/10		radomski		RADOMSKI		3b		0.408		223,398.80		76,906.80								T

		118.		Gmina Zakrzew		Zakrzew		00137-6922-UM0700266/10 RW.II./AR/0219.4-266/10		266/10		radomski		RADOMSKI		5		2		391,853.26		136,723.20								T

		119.		Gmina Iłów		Iłów		00174-6922-UM0700088/10 RW.II./AR/0219.4-88/10		088/10		sochaczewski		ŻYRARDOWSKI		5		1		555,333.56		333,567.00		602		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		T		P

		120.		Gmina Chlewiska		Chlewiska		00132-6922-UM0700240/10 RW.II./AR/0219.4-240/10		240/10		szydłowiecki		RADOMSKI		5		1		201,682.25		123,019.00		1,528		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		T		P

		121.		Gmina Grębków		Grębków		00271-6922-UM0700278/10 RW.II./AR/0219.4-278/10		278/10		węgrowski		SIEDLECKI		1		1		282,688.67		172,371.00		172		zaspokajanie potrzeb społrcznych w zakresie rekreacji		zaspokajanie potrzeb społrcznych w zakresie sportu i rekreacji		T		P

		122.		Parafia Rzymskokatolicka p.w. Świetej Trójcy w Lipiu				00071-6922-UM0700207/10 RW.II./AR/0219.4-207/10		207/10		grójecki		ŻYRARDOWSKI		8		1		220,123.55		165,092.66		452		zachowanie dziedzictwa kulturowego		zachowanie dziedzictwa kulturowego		T		P

		123.		Parafia Rzymsko-Katolicka Najświętrzej Trójcy Repki-Szkopy				00288-6922-UM0700135/10 RW.II./AR/0219.4-135/10		135/10		sokołowski		SIEDLECKI		12		1		536,868.72		358,758.00		389		zachowanie dziedzictwa kulturowego		zachowanie dziedzictwa kulturowego		T		P

		124.		Gmina Sokołów Podlaski		Sokołów Podlaski		00322-6922-UM0700454/10 RW.II./AR/0219.4-454/10		454/10		sokołowski		SIEDLECKI		2		1		123,004.84		75,002.00		173		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		T		P

		125.		Gmina Borkowice		Borkowice		00270-6922-UM0700058/10 RW-II./AR/0219.4-58/10		058/10		przysuski		RADOMSKI		5		1		252,877.31		154,193.00		747		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		T		P

		126.		Gmina Kadzidło		Kadzidło		00095-6922-UM0700142/10 RW.II./AR/0219.4-142/10		142/10		ostrołęcki		OSTROŁĘCKI		1		1		512,352.97		312,419.00		202		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		T		p

		127.		Gmina Korytnica		Korytnica		00184-6922-UM0700411/10 RW.II./AR/0219.4-411/10		411/10		węgrowski		SIEDLECKI		2		1		208,225.83		110,000.00		183		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		T		p

		128.		Gmina Sadowne		Sadowne		00031-6922-UM0700414/10 RW.II./AR/0219.4-414/10		414/10		węgrowski		SIEDLECKI		1		1		82,284.54		50,173.00		6,188		zachowanie dziedzictwa kulturowego		zachowanie dziedzictwa kulturowego		T		P

		129.		Gmina Chotcza		Chotcza		00009-6922-UM0700456/10 RW.II./AR/0219.4-456/10		456/10		lipski		RADOMSKI		1		1		258,413.24		157,569.00		204		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		T		P

		130.		Gmina Chotcza		Chotcza		00006-6922-UM0700263/10 RW.II./AR/0219.4-263/10		263/10		lipski		RADOMSKI		1		1		475,457.36		289,913.00		232		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		T		P

		131.		Gmina Solec nad Wisłą		Solec nad Wisłą		00224-6922-UM0700043/10 RW.II./AR/0219.4-43/10		043/10		lipski		RADOMSKI		1.5		1.1		232,771.61		142,960.00		410		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		T		P

		131.		Gmina Solec nad Wisłą		Solec nad Wisłą		00224-6922-UM0700043/10 RW.II./AR/0219.4-43/10		043/10		lipski		RADOMSKI		1		1		225,946.86		138,798.57								T

		131.		Gmina Solec nad Wisłą		Solec nad Wisłą		00224-6922-UM0700043/10 RW.II./AR/0219.4-43/10		043/10		lipski		RADOMSKI		5		1		6,824.75		4,161.43								T

		132.		Gmina Teresin		Teresin		00281-6922-UM0700377/10 RW.II./AR/0219.4-377/10		377/10		sochaczewski		ŻYRARDOWSKI		5		1		280,000.00		109,427.00		980		zaspokajanie potrzeb społrcznych w zakresie turystyki		zaspokajanie potrzeb społrcznych w zakresie turystyki		T		P

		133.		Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Mateusza w Ligowie				00327-6922-UM0700200/10 RW.II./AR/0219.4-200/10		200/10		sierpecki		PŁOCKI		12		1		269,686.21		157,323.00		3,351		zachowanie dziedzictwa kulturowego		zachowanie dziedzictwa kulturowego		T		P

		134.		Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. św. Macieja Apostoła w Klwowie				00272-6922-UM0700082/10 RW.II./AR/0219.4-82/10		082/10		przysuski		RADOMSKI		12		1		295,409.10		163,608.22		3,519		zachowanie dziedzictwa kulturowego		zachowanie dziedzictwa kulturowego		T		P

		135.		Gmina Wieczfnia Kościelna		Wieczfnia Kościelna		00196-6922-UM0700453/10 RW.II./AR/0219.4-453/10		453/10		mławski		CIECHANOWSKI		1.6		1.1		276,100.52		170,177.00		149		zaspokajanie potrzeb społrcznych w zakresie rekreacji		zaspokajanie potrzeb społrcznych w zakresie sportu i rekreacji		T		P

		135.		Gmina Wieczfnia Kościelna		Wieczfnia Kościelna		00196-6922-UM0700453/10 RW.II./AR/0219.4-453/10		453/10		mławski		CIECHANOWSKI		1		1		67,347.17		41,510.00								T

		135.		Gmina Wieczfnia Kościelna		Wieczfnia Kościelna		00196-6922-UM0700453/10 RW.II./AR/0219.4-453/10		453/10		mławski		CIECHANOWSKI		6		1		208,753.35		128,667.00								T

		136.		Gmina Rzeczniów		Rzeczniów		00161-6922-UM0700306/10 RW.II./AR/0219.4-306/10		306/10		lipski		RADOMSKI		2		1		358,676.43		220,861.00		450		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		T		P

		137.		Gmina Wolanów		Wolanów		00119-6922-UM0700157/10 RW.II./AR/0219.4-157/10		157/10		radomski		RADOMSKI		2		1		393,492.35		166,295.00		712		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		T		P

		138.		Gmina Sierpc		Sierpc		00168-6922-UM0700242/10 RW.II./AR/0219.4-242/10		242/10		sierpecki		PŁOCKI		5		1		174,933.16		106,666.00		311		zaspokajanie potrzeb społrcznych w zakresie turystyki		zaspokajanie potrzeb społrcznych w zakresie turystyki		T		P

		139.		Gmina Wiśniewo		Wiśniewo		00318-6922-UM0700117/10 RW.II./AR/0219.4-117/10		117/10		mławski		CIECHANOWSKI		4.5		1.1		249,467.59		152,114.00		5,304		zaspokajanie potrzeb społrcznych w zakresie turystyki		zaspokajanie potrzeb społrcznych w zakresie turystyki		T		P

		139.		Gmina Wiśniewo		Wiśniewo		00318-6922-UM0700117/10 RW.II./AR/0219.4-117/10		117/10		mławski		CIECHANOWSKI		4		1		56,959.67		34,727.63								T

		139.		Gmina Wiśniewo		Wiśniewo		00318-6922-UM0700117/10 RW.II./AR/0219.4-117/10		117/10		mławski		CIECHANOWSKI		5		1		192,507.92		117,386.37								T

		140.		Gmina Sierpc		Sierpc		00169-6922-UM0700251/10 RW.II./AR/0219.4-251/10		251/10		sierpecki		PŁOCKI		5		1		168,483.95		102,734.00		177		zaspokajanie potrzeb społrcznych w zakresie turystyki		zaspokajanie potrzeb społrcznych w zakresie turystyki		T		P

		141.		Gmina Sierpc		Sierpc		00166-6922-UM0700310/10 RW.II./AR/0219.4-310/10		310/10		sierpecki		PŁOCKI		5		1		167,100.58		101,890.00		225		zaspokajanie potrzeb społrcznych w zakresie turystyki		zaspokajanie potrzeb społrcznych w zakresie turystyki		T		P

		142.		Gmina Wiśniewo		Wiśniewo		00319-6922-UM0700118/10 RW.II./AR/0219.4-118/10		118/10		mławski		CIECHANOWSKI		4.5		1.2		293,939.25		179,231.00		5,304		zaspokajanie potrzeb społrcznych w zakresie turystyki		zaspokajanie potrzeb społrcznych w zakresie turystyki		T		P

		142.		Gmina Wiśniewo		Wiśniewo		00319-6922-UM0700118/10 RW.II./AR/0219.4-118/10		118/10		mławski		CIECHANOWSKI		4		1		37,737.97		23,013.26								T

		142.		Gmina Wiśniewo		Wiśniewo		00319-6922-UM0700118/10 RW.II./AR/0219.4-118/10		118/10		mławski		CIECHANOWSKI		5		2		256,201.28		156,217.74								T

		143.		Gmina Wiśniewo		Wiśniewo		00320-6922-UM0700119/10 RW.II./AR/0219.4-119/10		119/10		mławski		CIECHANOWSKI		4.5		1.1		356,149.41		217,164.00		5,304		zaspokajanie potrzeb społrcznych w zakresie turystyki		zaspokajanie potrzeb społrcznych w zakresie turystyki		T		P

		143.		Gmina Wiśniewo		Wiśniewo		00320-6922-UM0700119/10 RW.II./AR/0219.4-119/10		119/10		mławski		CIECHANOWSKI		4		1		111,416.14		67,928.90								T

		143.		Gmina Wiśniewo		Wiśniewo		00320-6922-UM0700119/10 RW.II./AR/0219.4-119/10		119/10		mławski		CIECHANOWSKI		5		1		244,733.27		149,235.10								T

		144.		Gmina Wiśniewo		Wiśniewo		00317-6922-UM0700116/10 RW.II./AR/0219.4-116/10		116/10		mławski		CIECHANOWSKI		1,4,5		1.1		444,995.35		271,338.00		5,304		zaspokajanie potrzeb społrcznych w zakresie rekreacji		zaspokajanie potrzeb społrcznych w zakresie sportu i rekreacji		T		P

		144.		Gmina Wiśniewo		Wiśniewo		00317-6922-UM0700116/10 RW.II./AR/0219.4-116/10		116/10		mławski		CIECHANOWSKI		1		1		87,840.87		53,562.12								T

		144.		Gmina Wiśniewo		Wiśniewo		00317-6922-UM0700116/10 RW.II./AR/0219.4-116/10		116/10		mławski		CIECHANOWSKI		4		1		76,252.25		46,507.33								T

		144.		Gmina Wiśniewo		Wiśniewo		00317-6922-UM0700116/10 RW.II./AR/0219.4-116/10		116/10		mławski		CIECHANOWSKI		5		1		280,902.23		171,268.55								T

		145.		Gmina Przyłęk		Przyłęk		00007-6922-UM0700049/10 RW.II./AR/0219.4-49/10		049/10		zwoleński		RADOMSKI		1		1		338,695.65		206,521.00		6,500		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		T		P

		146.		Gmina Miedzna		Miedzna		00247-6922-UM0700018/10 RW.II./AR/0219.4-18/10		018/10		węgrowski		SIEDLECKI		1		1		394,601.74		242,246.49		443		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		T		P

		147.		Gmina Wieczfnia Kościelna		Wieczfnia Kościelna		00198-6922-UM0700351/10 RW.II./AR/0219.4-351/10		351/10		mławski		CIECHANOWSKI		5		1		728,993.98		295,451.00		411		zaspokajanie potrzeb społrcznych w zakresie turystyki		zaspokajanie potrzeb społrcznych w zakresie turystyki		T		P

		148.		Gmina Wieczfnia Kościelna		Wieczfnia Kościelna		00197-6922-UM0700384/10 RW.II./AR/0219.4-384/10		384/10		mławski		CIECHANOWSKI		1		1		526,327.00		311,366.00		388		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		T		p

		149.		Gmina Domanice		Domanice		00068-6922-UM0700171/10 RW.II./AR/0219.4-171/10		171/10		siedlecki		SIEDLECKI		1		1		438,846.00		233,790.00		477		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		T		P

		150.		Gmina Krasnosielc		Krasnosielc		00269-6922-UM0700246/10 RW.II./AR/0219.4-246/10		246/10		makowski		OSTROŁĘCKI		2		1		449,792.48		202,163.95		1,156		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		T		P

		151.		Gmina Suchożebry		Suchożebry		00087-6922-UM0700093/10 RW.II./AR/0219.4-93/10		093/10		siedlecki		SIEDLECKI		1.2		1.1		243,972.09		138,801.00		869		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		T		P

		151.		Gmina Suchożebry		Suchożebry		00087-6922-UM0700093/10 RW.II./AR/0219.4-93/10		093/10		siedlecki		SIEDLECKI		1		1		172,985.74		95,850.00								T

		151.		Gmina Suchożebry		Suchożebry		00087-6922-UM0700093/10 RW.II./AR/0219.4-93/10		093/10		siedlecki		SIEDLECKI		2		1		70,986.35		42,951.00								T

		152.		Gmina Baranowo		Baranowo		00105-6922-UM0700236/10 RW.II./AR/0219.4-236/10		236/10		ostrołęcki		OSTROŁĘCKI		5		1		1,026,304.74		417,249.00		509		zaspokajanie potrzeb społrcznych w zakresie turystyki		zaspokajanie potrzeb społrcznych w zakresie turystyki		T		P

		153.		Gmina Szydłowo		Szydłowo		00292-6922-UM0700154/10 RW.II./AR/0219.4-154/10		154/10		mławski		CIECHANOWSKI		5		1		576,834.12		353,280.00		151		zaspokajanie potrzeb społrcznych w zakresie rekreacji		zaspokajanie potrzeb społrcznych w zakresie sportu i rekreacji		T		P

		154.		Miasto i Gmina Gąbin		o i Gmina Gąbin		00358-6922-UM0700476/10 RW.II./AR/0219.4-476/10		476/10		płocki		PŁOCKI		5		9		777,391.46		316,012.00		4,172		zaspokajanie potrzeb społrcznych w zakresie turystyki		zaspokajanie potrzeb społrcznych w zakresie turystyki		T		P

		155.		Gmina Kadzidło		Kadzidło		00096-6922-UM0700141/10 RW.II./AR/0219.4-141/10		141/10		ostrołęcki		OSTROŁĘCKI		1		1		441,187.85		269,027.00		287		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		T		P

		156.		Ochotnicza Straż Pożarna w Iłowie		nicza Straż Pożarna		00180-6922-UM0700091/10 RW.II./AR/0219.4-91/10		091/10		sochaczewski		ŻYRARDOWSKI		1		1		297,192.65		120,860.00		6,131		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		T		P

		157.		Gmina Maciejowice		Maciejowice		00037-6922-UM0700226/10 RW.II./AR/0219.4-226/10		226/10		garwoliński		SIEDLECKI		5		1		916,534.48		500,000.00		176		zaspokajanie potrzeb społrcznych w zakresie turystyki		zaspokajanie potrzeb społrcznych w zakresie turystyki		T		P

		158.		Parafia Rzymsko-Katolicka św. Floriana w Krysku				00061-6922-UM0700416/10 RW.II./AR/0219.4-416/10		416/10		płoński		CIECHANOWSKI		2		1		348,713.08		241,588.89		622		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		T		P

		159.		Gmina Wiśniew		Wiśniew		00307-6922-UM0700356/10 RW.II./AR/0219.4-356/10		356/10		siedlecki		SIEDLECKI		3b		0.852		325,418.15		163,802.16		437		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		T		p

		160.		Gmina Drobin		Drobin		00110-6922-UM0700210/10 RW.II./AR/0219.4-210/10		210/10		płocki		PŁOCKI		1		1		864,372.92		500,000.00		263		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		T		P

		161.		Gmina Czerwińsk nad Wisłą		Czerwińsk nad Wisłą		00231-6922-UM0700428/10 RW.II./AR/0219.4-428/10		428/10		płoński		CIECHANOWSKI		2		1		886,693.24		423,899.00		1,130		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		T		P

		162.		Gmina Nur		Nur		00239-6922-UM0700366/10 RW.II./AR/0219.4-366/10		366/10		ostrowski		OSTROŁĘCKI		2		1		359,752.81		216,697.00		188		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		T		P

		163.		Gmina Nur		Nur		00238-6922-UM0700350/10 RW.II./AR/0219.4-350/10		350/10		ostrowski		OSTROŁĘCKI		1		9		692,974.37		413,775.00		1,175		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		T		P

		164.		Gmina Stromiec		Stromiec		00093-6922-UM0700176/10 RW.II./AR/0219.4-176/10		176/10		białobrzeski		RADOMSKI		1		1		317,251.01		193,445.00		500		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		T		P

		165.		Gmina Mrozy		Mrozy		00205-6922-UM0700259/10 RW.II./AR/0219.4-259/10		259/10		miński		WARSZAWSKI WSCHODNI		2		1		291,324.63		177,636.00		251		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		T		P

		166.		Gmina Sanniki		Sanniki		00363-6922-UM0700315/10 RW.II./AR/0219.4-315/10		315/10		gostyniński		PŁOCKI		1.5		1.1		733,636.73		440,691.00		274		zaspokajanie potrzeb społrcznych w zakresie rekreacji		zaspokajanie potrzeb społrcznych w zakresie sportu i rekreacji		T		P

		166.		Gmina Sanniki		Sanniki		00363-6922-UM0700315/10 RW.II./AR/0219.4-315/10		315/10		gostyniński		PŁOCKI		1		1		487,930.00		293,103.58								T

		166.		Gmina Sanniki		Sanniki		00363-6922-UM0700315/10 RW.II./AR/0219.4-315/10		315/10		gostyniński		PŁOCKI		5		1		245,706.73		147,587.42								T

		167.		Gmina Szczawin Kościelny		Szczawin Kościelny		00218-6922-UM0700441/10 RW.II./AR/0219.4-441/10		441/10		gostyniński		PŁOCKI		1		1		189,828.36		115,749.00		183		infrastruktura publiczna		Infrastruktura publiczna		T		P

		168.		Gmina Kadzidło		Kadzidło		00097-6922-UM0700143/10 RW.II./AR/0219.4-143/10		143/10		ostrołęcki		OSTROŁĘCKI		1		1		827,781.07		500,000.00		308		infrastruktura publiczna		Infrastruktura publiczna		T		P

		169.		Ochotnicza Straż Pożarna w Zarębach		nicza Straż Pożarna		00167-6922-UM0700190/10 RW.II./AR/0219.4-190/10		190/10		przasnyski		OSTROŁĘCKI		1		1		212,402.01		118,539.00		4,000		infrastruktura publiczna		Infrastruktura publiczna		T		P

		170.		Miasto i Gmina Lipsko		o i Gmina Lipsko		00157-6922-UM0700321/10 RW.II./AR/0219.4-321/10		321/10		lipski		RADOMSKI		1		1		116,472.17		70,930.00		300		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		T		P

		171.		Ochotnicza Straż Pożarna w Jartypodach		nicza Straż Pożarna		00360-6922-UM0700063/10 RW.II./AR/0219.4-63/10		063/10		węgrowski		SIEDLECKI		1		1		230,290.37		172,717.00		783		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		T		P

		172.		Gmina Zakrzew		Zakrzew		00133-6922-UM0700333/10 RW.II./AR/0219.4-333/10		333/10		radomski		RADOMSKI		1.2		1.1		515,560.64		183,801.00		12,189		infrastruktura publiczna		Infrastruktura publiczna		T		P

		172.		Gmina Zakrzew		Zakrzew		00133-6922-UM0700333/10 RW.II./AR/0219.4-333/10		333/10		radomski		RADOMSKI		1		1		475,000.42		175,808.51								T

		172.		Gmina Zakrzew		Zakrzew		00133-6922-UM0700333/10 RW.II./AR/0219.4-333/10		333/10		radomski		RADOMSKI		2		1		40,560.22		7,992.49								T

		173.		Gmina Sobienie-Jeziory		Sobienie-Jeziory		00229-6922-UM0700234/10 RW.II./AR/0219.4-234/10		234/10		otwocki		WARSZAWSKI WSCHODNI		2		1		238,228.86		145,279.00		490		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		T		P

		174.		Gmina Kosów Lacki		Kosów Lacki		00249-6922-UM0700383/10 RW.II./AR/0219.4-383/10		383/10		sokołowski		SIEDLECKI		1		1		148,557.57		81,000.00		299		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		T		P

		175.		Gmina Bodzanów		Bodzanów		00309-6922-UM0700274/10 RW.II./AR/0219.4-274/10		274/10		płocki		PŁOCKI		2		1		171,472.63		104,554.00		564		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		T		P

		176.		Gmina Iłża		Iłża		00206-6922-UM0700438/10 RW.II./AR/0219.4-438/10		438/10		radomski		RADOMSKI		1		1		109,197.25		55,723.00		163		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		T		P

		177.		Gmina Stupsk		Stupsk		00114-6922-UM0700029/10 RW.II./AR/0219.4-29/10		029/10		mławski		CIECHANOWSKI		5		1		241,977.00		147,546.00		758		zaspokajanie potrzeb społrcznych w zakresie turystyki		zaspokajanie potrzeb społrcznych w zakresie turystyki		T		P

		178.		Gmina Siedlce		Siedlce		00163-6922-UM0700218/10 RW.II./AR/0219.4-218/10		218/10		siedlecki		SIEDLECKI		1		1		568,784.40		332,182.00		1,190		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		T		P

		179.		Gmina Siemiątkowo		Siemiątkowo		00357-6922-UM0700429/10 RW.II./AR/0219.4-429/10		429/10		żuromiński		CIECHANOWSKI		1		1		316,233.83		183,679.25		176		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		T		P

		180.		Gmina Cegłów		Cegłów		00188-6922-UM0700229/10 RW.II./AR/0219.4-229/10		229/10		miński		WARSZAWSKI WSCHODNI		1.2		1.1		456,252.39		257,902.00		258		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna, zaspokajanie potrzeb społrcznych w zakresie sportu i rekreacji		T		p

		180.		Gmina Cegłów		Cegłów		00188-6922-UM0700229/10 RW.II./AR/0219.4-229/10		229/10		miński		WARSZAWSKI WSCHODNI		1		1		317,851.71		200,185.00								T

		180.		Gmina Cegłów		Cegłów		00188-6922-UM0700229/10 RW.II./AR/0219.4-229/10		229/10		miński		WARSZAWSKI WSCHODNI		2		1		138,400.68		57,717.00								T

		181.		Gmina Sanniki		Sanniki		00365-6922-UM0700299/10 RW.II./AR/0219.4-299/10		299/10		gostyniński		PŁOCKI		1		1		589,717.34		282,145.00		197		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		T		P

		182.		Gmina Odrzywół		Odrzywół		00328-6922-UM0700021/10 RW.II./AR/0219.4-21/10		021/10		przysuski		RADOMSKI		1		1		713,433.33		307,235.00		691		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		T		P

		183.		Gmina Sanniki		Sanniki		00362-6922-UM0700327/10 RW.II./AR/0219.4-327/10		327/10		gostyniński		PŁOCKI		1		1		550,362.39		296,439.00		280		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		T		P

		184.		Gmina Borowie		Borowie		00186-6922-UM0700062/10 RW.II./AR/0219.4-62/10		062/10		garwoliński		SIEDLECKI		8		1		378,766.06		226,168.00		590		zachowanie dziedzictwa kulturowego		zachowanie dziedzictwa kulturowego		T		p

		185.		Gmina Szydłowo		Szydłowo		00291-6922-UM0700150/10 RW.II./AR/0219.4-150/10		150/10		mławski		CIECHANOWSKI		1		3		442,338.10		269,018.00		920		zaspokajanie potrzeb społrcznych w zakresie rekreacji		infrastruktura publiczna		T		P

		186.		Gmina Staroźreby		Staroźreby		00344-6922-UM0700126/10 RW.II./AR/0219.4-126/10		126/10		płocki		PŁOCKI		2		1		96,000.00		58,536.00		517		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		T		p

		187.		Gmina Repki		Repki		00331-6922-UM0700129/10 RW.II./AR/0219.4-129/10		129/10		sokołowski		SIEDLECKI		1.5		1.1		340,526.18		207,109.00		276		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		T		p

		187.		Gmina Repki		Repki		00331-6922-UM0700129/10 RW.II./AR/0219.4-129/10		129/10		sokołowski		SIEDLECKI		1		1		156,003.78		94,595.00								T

		187.		Gmina Repki		Repki		00331-6922-UM0700129/10 RW.II./AR/0219.4-129/10		129/10		sokołowski		SIEDLECKI		5		1		184,522.40		112,514.00								T

		188.		Gmina Repki		Repki		00332-6922-UM0700130/10 RW.II./AR/0219.4-130/10		130/10		sokołowski		SIEDLECKI		1		1		163,205.85		99,524.00		202		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		T		p

		189.		Gmina Sarnaki		Sarnaki		00194-6922-UM0700271/10 RW.II./AR/0219.4-271/10		271/10		łosicki		SIEDLECKI		1		1		600,001.92		351,790.00		254		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		T		P

		190.		Gmina Boguty-Pianki		Boguty-Pianki		00081-6922-UM0700326/10 RW.II./AR/0219.4-326/10		326/10		ostrowski		OSTROŁĘCKI		5		1		658,326.39		364,266.02		2,822		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		T		P

		191.		Gmina Łyse		Łyse		00150-6922-UM0700329/10 RW.II./AR/0219.4-329/10		329/10		ostrołęcki		OSTROŁĘCKI		1,2,5		1,1,1		843,130.16		488,744.09		1,151		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		T		p

		191.		Gmina Łyse		Łyse		00150-6922-UM0700329/10 RW.II./AR/0219.4-329/10		329/10		ostrołęcki		OSTROŁĘCKI		1		1		395,521.97		216,998.92								T

		191.		Gmina Łyse		Łyse		00150-6922-UM0700329/10 RW.II./AR/0219.4-329/10		329/10		ostrołęcki		OSTROŁĘCKI		2		1		406,113.36		246,433.71								T

		191.		Gmina Łyse		Łyse		00150-6922-UM0700329/10 RW.II./AR/0219.4-329/10		329/10		ostrołęcki		OSTROŁĘCKI		5		1		41,494.83		25,311.45								T

		192.		Gmina Wiśniew		Wiśniew		00306-6922-UM0700455/10 RW.II./AR/0219.4-455/10		455/10		siedlecki		SIEDLECKI		1		1		705,401.84		429,774.00		5,923		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		T		P

		193.		Gmina Naruszewo		Naruszewo		00353-6922-UM0700307/10 RW.II./AR/0219.4-307/10		307/10		płoński		CIECHANOWSKI		1		1		624,759.99		367,233.00		402		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		T		P

		194.		Gmina Sobolew		Sobolew		00116-6922-UM0700222/10 RW.II./AR/0219.4-222/10		222/10		garwoliński		SIEDLECKI		1		1		363,358.03		200,033.00		477		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		T		P

		195.		Gmina Borowie		Borowie		00185-6922-UM0700061/10 RW.II./AR/0219.4-61/10		061/10		garwoliński		SIEDLECKI		1		1		508,404.12		311,264.00		215		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		T		P

		196.		Gmina Stara Kornica		Stara Kornica		00145-6922-UM0700072/10 RW.II./AR/0219.4-72/10		072/10		łosicki		SIEDLECKI		1		1		454,955.76		277,412.00		426		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		T		P

		197.		Gmina Repki		Repki		00330-6922-UM0700128/10 RW.II./AR/0219.4-128/10		128/10		sokołowski		SIEDLECKI		1.6		1.1		225,372.38		138,782.00		167		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		T		P

		197.		Gmina Repki		Repki		00330-6922-UM0700128/10 RW.II./AR/0219.4-128/10		128/10		sokołowski		SIEDLECKI		1		1		216,522.38		133,386.00								T

		197.		Gmina Repki		Repki		00330-6922-UM0700128/10 RW.II./AR/0219.4-128/10		128/10		sokołowski		SIEDLECKI		6		1		8,850.00		5,396.00								T

		198.		Gmina Strzegowo		Strzegowo		00155-6922-UM0700395/10 RW.II./AR/0219.4-395/10		395/10		mławski		CIECHANOWSKI		1.2		5.1		781,552.05		393,231.00		1,503		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		T		P

		198.		Gmina Strzegowo		Strzegowo		00155-6922-UM0700395/10 RW.II./AR/0219.4-395/10		395/10		mławski		CIECHANOWSKI		1		5		549,206.12		269,163.00								T

		198.		Gmina Strzegowo		Strzegowo		00155-6922-UM0700395/10 RW.II./AR/0219.4-395/10		395/10		mławski		CIECHANOWSKI		2		1		232,345.93		124,068.00								T

		199.		Gmina Liw		Liw		00187-6922-UM0700065/10 RW.II./AR/0219.4-65/10		065/10		węgrowski		SIEDLECKI		1		1		933,283.53		500,000.00		598		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		T		P

		200.		Gmina Krasnosielc		Krasnosielc		00266-6922-UM0700481/10 RW.II./AR/0219.4-481/10		481/10		makowski		OSTROŁĘCKI		1		13		600,131.95		358,379.00		3,600		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		T		p

		201.		Gmina Świercze		Świercze		00355-6922-UM0700451/10 RW.II./AR/0219.4-451/10		451/10		pułtuski		CIECHANOWSKI		1		1		462,977.19		282,303.00		383		zaspokajanie potrzeb społrcznych w zakresie rekreacji		zaspokajanie potrzeb społrcznych w zakresie sportu i rekreacji		T		P

		202.		Gmina Jedlińsk		Jedlińsk		00055-6922-UM0700024/10 RW.II./AR/0219.4-24/10		024/10		radomski		RADOMSKI		1		1		588,590.91		359,137.00		224		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		T		P

		203.		Gmina Repki		Repki		00335-6922-UM0700133/10 RW.II./AR/0219.4-133/10		133/10		sokołowski		SIEDLECKI		1.7		1.1		267,610.94		158,781.00		165		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		T		P

		203.		Gmina Repki		Repki		00335-6922-UM0700133/10 RW.II./AR/0219.4-133/10		133/10		sokołowski		SIEDLECKI		1		1		216,270.74		133,394.00								T

		203.		Gmina Repki		Repki		00335-6922-UM0700133/10 RW.II./AR/0219.4-133/10		133/10		sokołowski		SIEDLECKI		7		1		51,340.20		25,387.00								T

		204.		Gmina Czosnów		Czosnów		00246-6922-UM0700444/10 RW.II./AR/0219.4-444/10		444/10		nowodworski		WARSZAWSKI ZACHODNI		1.2		1.1		542,907.76		219,904.00		387		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		T		P

		204.		Gmina Czosnów		Czosnów		00246-6922-UM0700444/10 RW.II./AR/0219.4-444/10		444/10		nowodworski		WARSZAWSKI ZACHODNI		1		1		528,491.25		214,064.61								T

		204.		Gmina Czosnów		Czosnów		00246-6922-UM0700444/10 RW.II./AR/0219.4-444/10		444/10		nowodworski		WARSZAWSKI ZACHODNI		2		1		14,416.51		6,054.85								T

		205.		Gmina Olszewo-Borki		Olszewo-Borki		00216-6922-UM0700250/10 RW.II./AR/0219.4-250/10		250/10		ostrołęcki		OSTROŁĘCKI		5		1		163,789.31		99,893.00		358		zaspokajanie potrzeb społrcznych w zakresie turystyki		zaspokajanie potrzeb społrcznych w zakresie turystyki		T		P

		206.		Gmina Korczew		Korczew		00092-6922-UM0700075/10 RW.II./AR/0219.4-75/10		075/10		siedlecki		SIEDLECKI		1		1		191,364.79		102,892.00		263		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		T		P

		207.		Gmina Olszewo-Borki		Olszewo-Borki		00208-6922-UM0700323/10 RW.II./AR/0219.4-323/10		323/10		ostrołęcki		OSTROŁĘCKI		5		1		115,804.85		70,634.00		206		zaspokajanie potrzeb społrcznych w zakresie turystyki		zaspokajanie potrzeb społrcznych w zakresie turystyki		T		P

		208.		Gmina Olszewo-Borki		Olszewo-Borki		00211-6922-UM0700343/10 RW.II./AR/0219.4-343/10		343/10		ostrołęcki		OSTROŁĘCKI		5		1		175,033.51		106,747.00		178		zaspokajanie potrzeb społrcznych w zakresie turystyki		zaspokajanie potrzeb społrcznych w zakresie turystyki		T		P

		209.		Gmina Czernice Borowe		Czernice Borowe		00213-6922-UM0700391/10 RW.II./AR/0219.4-391/10		391/10		przasnyski		OSTROŁĘCKI		2.5		1.1		553,094.20		319,190.00		1,443		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		T		P

		209.		Gmina Czernice Borowe		Czernice Borowe		00213-6922-UM0700391/10 RW.II./AR/0219.4-391/10		391/10		przasnyski		OSTROŁĘCKI		2		1		341,640.56		160,600.00								T

		209.		Gmina Czernice Borowe		Czernice Borowe		00213-6922-UM0700391/10 RW.II./AR/0219.4-391/10		391/10		przasnyski		OSTROŁĘCKI		5		1		211,453.64		158,590.00								T

		210.		Gmina Stara Błotnica		Stara Błotnica		00329-6922-UM0700471/10 RW.II./AR/0219.4-471/10		471/10		białobrzeski		RADOMSKI		1.2		1.1		720,281.50		439,962.00		5,326		zaspokajanie potrzeb społrcznych w zakresie turystyki		zaspokajanie potrzeb społrcznych w zakresie turystyki		T		P

		210.		Gmina Stara Błotnica		Stara Błotnica		00329-6922-UM0700471/10 RW.II./AR/0219.4-471/10		471/10		białobrzeski		RADOMSKI		1		1		502,680.78		306,858.00								T

		210.		Gmina Stara Błotnica		Stara Błotnica		00329-6922-UM0700471/10 RW.II./AR/0219.4-471/10		471/10		białobrzeski		RADOMSKI		2		1		217,600.72		133,104.00								T

		211.		Gmina Olszewo-Borki		Olszewo-Borki		00207-6922-UM0700322/10 RW.II./AR/0219.4-322/10		322/10		ostrołęcki		OSTROŁĘCKI		5		1		204,583.57		121,050.00		284		zaspokajanie potrzeb społrcznych w zakresie turystyki		zaspokajanie potrzeb społrcznych w zakresie turystyki		T		P

		212.		Gmina Andrzejewo		Andrzejewo		00173-6922-UM0700219/10 RW.II./AR/0219.4-219/10		219/10		ostrowski		OSTROŁĘCKI		1		1		157,523.25		91,153.00		174		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		T		P

		213.		Gmina Sokołów Podlaski		Sokołów Podlaski		00324-6922-UM0700279/10 RW.II./AR/0219.4-279/10		279/10		sokołowski		SIEDLECKI		2		1		304,779.39		164,727.00		156		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		T		P

		214.		Gmina Radzanów		Radzanów		00019-6922-UM0700174/10 RW.II./AR/0219.4-174/10		174/10		białobrzeski		RADOMSKI		5		1		491,656.70		299,868.00		3,950		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		T		P

		215.		Gmina Sanniki		Sanniki		00364-6922-UM0700301/10 RW.II./AR/0219.4-301/10		301/10		gostyniński		PŁOCKI		1		1		426,506.03		222,478.00		405		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		T		P

		216.		Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Wyszogrodzie				00041-6922-UM0700206/10 RW.II./AR/0219.206/10		206/10		płocki		PŁOCKI		1		1		587,157.39		358,022.80		5,889		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		T		P

		217.		Gmina Opinogóra Górna		Opinogóra Górna		00255-6922-UM0700011/10 RW.II./AR/0219.4-11/10		011/10		ciechanowski		CIECHANOWSKI		1,2,5		1,1,1		607,957.55		363,498.00		323		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		T		P

		217		Gmina Opinogóra Górna		Opinogóra Górna		00255-6922-UM0700011/10 RW.II./AR/0219.4-11/10		011/10		ciechanowski		CIECHANOWSKI		1		1		207,950.07		120,691.00								T

		217		Gmina Opinogóra Górna		Opinogóra Górna		00255-6922-UM0700011/10 RW.II./AR/0219.4-11/10		011/10		ciechanowski		CIECHANOWSKI		2		1		387,739.48		235,327.00								T

		217.		Gmina Opinogóra Górna		Opinogóra Górna		00255-6922-UM0700011/10 RW.II./AR/0219.4-11/10		011/10		ciechanowski		CIECHANOWSKI		5		1		12,268.00		7,480.00								T

		218.		Miasto i Gmina Mordy		o i Gmina Mordy		00190-6922-UM0700083/10 RW.II./AR/0219.4-83/10		083/10		siedlecki		SIEDLECKI		1		1		289,720.81		159,870.00		325		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		T		P

		219.		Miasto i Gmina Serock		o i Gmina Serock		00144-6922-UM0700161/10 RW.II./AR/0219.4-161/10		161/10		legionowski		WARSZAWSKI WSCHODNI		2		1		464,131.32		115,534.00		592		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		T		P

		220.		Gmina Rościszewo		Rościszewo		00152-6922-UM0700080/10 RW.II./AR/0219.4-80/10		080/10		sierpecki		PŁOCKI		2		1		182,389.69		148,284.30		4,373		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		T		p

		221.		Gmina Rościszewo		Rościszewo		00151-6922-UM0700079/10 RW.II./AR/0219.4-79/10		079/10		sierpecki		PŁOCKI		5		1		335,200.55		272,520.77		4,373		zaspokajanie potrzeb społrcznych w zakresie turystyki		zaspokajanie potrzeb społrcznych w zakresie turystyki		T		p

		222.		Gmina Ostrów Mazowiecka		Ostrów Mazowiecka		00021-6922-UM0700292/10 RW.II./AR/0219.4-292/10		292/10		ostrowski		OSTROŁĘCKI		1		2		637,528.37		388,964.00		529		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		T		P

		223.		Gmina Korytnica		Korytnica		00181-6922-UM0700461/10 RW.II./AR/0219.4-461/10		461/10		węgrowski		SIEDLECKI		2		1		272,177.13		219,613.52		280		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna				WNIOSEK WYCOFANY

		224.		Gmina Korytnica		Korytnica		00183-6922-UM0700330/10 RW.II./AR/0219.4-330/10		330/10		węgrowski		SIEDLECKI		1.2		1.1		191,417.83		143,000.00		176		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna				WNIOSEK WYCOFANY

		224		Gmina Korytnica		Korytnica		00183-6922-UM0700330/10 RW.II./AR/0219.4-330/10		330/10		węgrowski		SIEDLECKI		1		1		114,759.53		86,000.00										WNIOSEK WYCOFANY

		224.		Gmina Korytnica		Korytnica		00183-6922-UM0700330/10 RW.II./AR/0219.4-330/10		330/10		węgrowski		SIEDLECKI		2		1		76,658.30		57,000.00										WNIOSEK WYCOFANY

		225.		Gmina Zakrzew		Zakrzew		00140-6922-UM0700247/10 RW.II./AR/0219.4-247/10		247/10		radomski		RADOMSKI		5		2		579,376.61		217,694.00		12,189		zaspokajanie potrzeb społrcznych w zakresie rekreacji		infrastruktura publiczna		T		P

		226.		Gmina Rusinów		Rusinów		00265-6922-UM0700105/10 RW.II./AR/0219.4-105/10		105/10		przysuski		RADOMSKI		2		1		107,620.34		66,942.00		532		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		T		P

		227.		Gmina Suchożebry		Suchożebry		00086-6922-UM0700092/10 RW.II./AR/0219.4-92/10		092/10		siedlecki		SIEDLECKI		1.2		1.1		437,183.02		191,555.00		185		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		T		p

		227		Gmina Suchożebry		Suchożebry		00086-6922-UM0700092/10 RW.II./AR/0219.4-92/10		092/10		siedlecki		SIEDLECKI		1		1		374,272.38		163,990.24								T

		227.		Gmina Suchożebry		Suchożebry		00086-6922-UM0700092/10 RW.II./AR/0219.4-92/10		092/10		siedlecki		SIEDLECKI		2		1		62,910.64		27,564.76								T

		228.		Gmina Suchożebry		Suchożebry		00089-6922-UM0700095/10 RW.II./AR/0219.4-95/10		095/10		siedlecki		SIEDLECKI		1.2		1.1		409,396.45		199,415.00		400		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		T		P

		228		Gmina Suchożebry		Suchożebry		00089-6922-UM0700095/10 RW.II./AR/0219.4-95/10		095/10		siedlecki		SIEDLECKI		1		1		345,330.68		168,206.55								T

		228.		Gmina Suchożebry		Suchożebry		00089-6922-UM0700095/10 RW.II./AR/0219.4-95/10		095/10		siedlecki		SIEDLECKI		2		1		64,065.77		31,208.45								T

		229.		Gmina Zabrodzie		Zabrodzie		00341-6922-UM0700462/10 RW.II./AR/0219.4-462/10		462/10		wyszkowski		OSTROŁĘCKI		2		1		214,239.20		129,355.00		196		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		T		P

		230.		Gmina Zabrodzie		Zabrodzie		00342-6922-UM0700412/10 RW.II./AR/0219.4-412/10		412/10		wyszkowski		OSTROŁĘCKI		2		1		207,283.94		125,282.00		657		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		T		P

		231.		Gmina Zabrodzie		Zabrodzie		00340-6922-UM0700459/10 RW.II./AR/0219.4-459/10		459/10		wyszkowski		OSTROŁĘCKI		2		1		75,892.09		44,797.00		205		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		T		P

		232.		Gmina Ojrzeń		Ojrzeń		00286-6922-UM0700208/10 RW.II./AR/0219.4-208/10		208/10		ciechanowski		CIECHANOWSKI		1		1		679,277.60		350,000.00		722		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		T		P

		233.		Gmina Przasnysz		Przasnysz		00125-6922-UM0700304/10 RW.II./AR/0219.4-304/10		304/10		przasnyski		OSTROŁĘCKI		1		1		1,132,106.95		500,000.00		438		infrastruktura publiczna		infrastruktura publicznazaspokajanie potrzeb społrcznych w zakresie sportu i rekreacji		T		P

		234.		Gmina Leoncin		Leoncin		00225-6922-UM0700241/10 RW.II./AR/0219.4-241/10		241/10						BRAK		WYCOFALI WNIOSEK														WNIOSEK WYCOFANY

		235.		Gmina Pomiechówek		Pomiechówek		00010-6922-UM0700430/10 RW.II./AR/0219.4-430/10		430/10		nowodworski		WARSZAWSKI ZACHODNI		5		1		453,393.20		251,109.00		451		zaspokajanie potrzeb społrcznych w zakresie turystyki		zaspokajanie potrzeb społrcznych w zakresie turystyki		T		P

		236.		Gmina Pomiechówek		Pomiechówek		00011-6922-UM0700436/10 RW.II./AR/0219.4-436/10		436/10		nowodworski		WARSZAWSKI ZACHODNI		5		1		388,191.49		172,277.00		754		zaspokajanie potrzeb społrcznych w zakresie turystyki		zaspokajanie potrzeb społrcznych w zakresie turystyki		T		P

		237.		Gmina Pomiechówek		Pomiechówek		00014-6922-UM0700365/10 RW.II./AR/0219.4-365/10		365/10		nowodworski		WARSZAWSKI ZACHODNI		5		1		404,807.07		234,689.00		724		zaspokajanie potrzeb społrcznych w zakresie turystyki		zaspokajanie potrzeb społrcznych w zakresie turystyki		T		P

		238.		Gmina Czosnów		Czosnów		00245-6922-UM0700376/10 RW.II./AR/0219.4-376/10		376/10		nowodworski		WARSZAWSKI ZACHODNI		1,5,6		1,1,1		1,204,404.38		391,164.83		571		zaspokajanie potrzeb społrcznych w zakresie turystyki		zaspokajanie potrzeb społrcznych w zakresie turystyki		T		P

		238		Gmina Czosnów		Czosnów		00245-6922-UM0700376/10 RW.II./AR/0219.4-376/10		376/10		nowodworski		WARSZAWSKI ZACHODNI		1		1		117,660.69		38,213.68								T

		238		Gmina Czosnów		Czosnów		00245-6922-UM0700376/10 RW.II./AR/0219.4-376/10		376/10		nowodworski		WARSZAWSKI ZACHODNI		5		1		1,077,116.48		349,824.44								T

		238.		Gmina Czosnów		Czosnów		00245-6922-UM0700376/10 RW.II./AR/0219.4-376/10		376/10		nowodworski		WARSZAWSKI ZACHODNI		6		1		9,627.21		3,126.71								T

		239.		Gmina Korczew		Korczew		00091-6922-UM0700074/10 RW.II./AR/0219.4-74/10		074/10		siedlecki		SIEDLECKI		1		1		76,270.58		46,788.00		714		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		T		P

		240.		Gmina Sokołów Podlaski		Sokołów Podlaski		00326-6922-UM0700282/10 RW.II./AR/0219.4-282/10		282/10		sokołowski		SIEDLECKI		1		1		103,982.60		51,025.00		601		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		T		P

		241.		Gmina Żelechów		Żelechów		00085-6922-UM0700192/10 RW.II./AR/0219.4-192/10		192/10		garwoliński		SIEDLECKI		1		1		766,521.06		398,657.00		256		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		T		P

		242.		Gmina Pomiechówek		Pomiechówek		00012-6922-UM0700437/10 RW.II./AR/0219.4-437/10		437/10		nowodworski		WARSZAWSKI ZACHODNI		1		5		358,072.76		210,437.00		666		zaspokajanie potrzeb społrcznych w zakresie turystyki		zaspokajanie potrzeb społrcznych w zakresie turystyki		T		P

		243.		Gmina Zakrzew		Zakrzew		00134-6922-UM0700340/10 RW.II./AR/0219.4-340/10		340/10		radomski		RADOMSKI		1,5,6		1,1,1		444,582.74		150,026.00		12,189		zaspokajanie potrzeb społrcznych w zakresie turystyki		zaspokajanie potrzeb społrcznych w zakresie turystyki		T		P

		243		Gmina Zakrzew		Zakrzew		00134-6922-UM0700340/10 RW.II./AR/0219.4-340/10		340/10		radomski		RADOMSKI		1		1		124,069.79		46,611.00								T

		243		Gmina Zakrzew		Zakrzew		00134-6922-UM0700340/10 RW.II./AR/0219.4-340/10		340/10		radomski		RADOMSKI		5		1		221,859.45		57,395.00								T

		243.		Gmina Zakrzew		Zakrzew		00134-6922-UM0700340/10 RW.II./AR/0219.4-340/10		340/10		radomski		RADOMSKI		6		1		98,653.50		46,020.00								T

		244.		Gmina Rusinów		Rusinów		00264-6922-UM0700102/10 RW.II./AR/0219.4-102/10		102/10		przysuski		RADOMSKI		1		1		322,476.12		196,631.00		263		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		T		P

		245.		Gmina Staroźreby		Staroźreby		00343-6922-UM0700125/10 RW.II./AR/0219.4-125/10		125/10		płocki		PŁOCKI		1		1		537,000.00		327,439.00		181		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		T		p

		246.		Gmina Pomiechówek		Pomiechówek		00013-6922-UM0700442/10 RW.II./AR/0219.4-442/10		442/10		nowodworski		WARSZAWSKI ZACHODNI		5		1		193,153.41		101,767.00		3,470		zaspokajanie potrzeb społrcznych w zakresie turystyki		zaspokajanie potrzeb społrcznych w zakresie turystyki		T		P

		247.		Gmina Wąsewo		Wąsewo		00316-6922-UM0700405/10 RW.II./AR/0219.4-405/10		405/10		ostrowski		OSTROŁĘCKI		5		1		386,089.89		235,451.00		125		zaspokajanie potrzeb społrcznych w zakresie turystyki		zaspokajanie potrzeb społrcznych w zakresie turystyki		T		P

		248.		Gmina Sienno		Sienno		00017-6922-UM0700277/10 RW.II./AR/0219.4-277/10		277/10		lipski		RADOMSKI		1		1		433,911.90		148,890.00		306		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		T		P

		249.		Gmina Sterdyń		Sterdyń		00004-6922-UM0700149/10 RW.II./AR/0219.4-149/10		149/10		sokołowski		SIEDLECKI		3a,13		1.2		318,080.33		195,069.00		302		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		T		p

		249.		Gmina Sterdyń		Sterdyń		00004-6922-UM0700149/10 RW.II./AR/0219.4-149/10		149/10		sokołowski		SIEDLECKI		3a		1		292,460.33		178,329.00								T

		249.		Gmina Sterdyń		Sterdyń		00004-6922-UM0700149/10 RW.II./AR/0219.4-149/10		149/10		sokołowski		SIEDLECKI		13				25,620.00		16,740.00								T

		251.		Gmina Radziejowice		Radziejowice		00254-6922-UM0700113/10 RW.II./AR/0219.4-113/10		113/10		żyrardowski		ŻYRARDOWSKI		8		1		355,172.01		121,582.00		400		zachowanie dziedzictwa kulturowego		zachowanie dziedzictwa kulturowego		T		P

		252.		Gmina Ciechanów		Ciechanów		00298-6922-UM0700477/10 RW.II./AR/0219.4-477/10		477/10		ciechanowski		CIECHANOWSKI		1		1		295,570.00		179,250.00		614		zaspokajanie potrzeb społrcznych w zakresie rekreacji		zaspokajanie potrzeb społrcznych w zakresie sportu i rekreacji		T		P

		253.		Gmina Sobienie-Jeziory		Sobienie-Jeziory		00228-6922-UM0700233/10 RW.II./AR/0219.4-233/10		233/10		otwocki		WARSZAWSKI WSCHODNI		5		1		252,702.88		154,105.00		380		zaspokajanie potrzeb społrcznych w zakresie turystyki		zaspokajanie potrzeb społrcznych w zakresie turystyki		T		P

		254.		Gmina Załuski		Załuski		00045-6922-UM0700179/10 RW.II./AR/0219.4-179/10		179/10		płoński		CIECHANOWSKI		8		1		600,555.81		366,233.00		650		zaspokajanie potrzeb społrcznych w zakresie rekreacji				T		p

		254.		Gmina Załuski		Załuski		00045-6922-UM0700179/10 RW.II./AR/0219.4-179/10		179/10		płoński		CIECHANOWSKI										300				zaspokajanie potrzeb społrcznych w zakresie turystyki		T

		254.		Gmina Załuski		Załuski		00045-6922-UM0700179/10 RW.II./AR/0219.4-179/10		179/10		płoński		CIECHANOWSKI										350				zaspokajanie potrzeb społrcznych w zakresie rekreacji		T

		255.		Gmina Krasnosielc		Krasnosielc		00268-6922-UM0700243/10 RW.II./AR/0219.4-243/10		243/10		makowski		OSTROŁĘCKI		2		1		142,954.10		66,695.00		205		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		T		P

		256.		Gmina Łochów		Łochów		00300-6922-UM0700285/10 RW.II./AR/0219.4-285/10		285/10		węgrowski		SIEDLECKI		1		1		584,985.75		291,246.00		428		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		T		P

		257.		Gmina Korytnica		Korytnica		00181-6922-UM0700461/10 RW.II./AR/0219.4-461/10		461/10		węgrowski		SIEDLECKI		2		1		272,177.13		164,710.00		280		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		T		p

		258.		Gmina Baranowo		Baranowo		00103-6922-UM0700235/10 RW.II./AR/0219.4-235/10		235/10		ostrołęcki		OSTROŁĘCKI		2		3		430,726.85		259,501.00		596		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		T		p

		259.		Gmina Baranowo		Baranowo		00104-6922-UM0700257/10 RW.II./AR/0219.4-257/10		257/10		ostrołęcki		OSTROŁĘCKI		1.5		1.1		716,504.57		407,874.20		198		zaspokajanie potrzeb społrcznych w zakresie turystyki		zaspokajanie potrzeb społrcznych w zakresie turystyki		T		P

		259.		Gmina Baranowo		Baranowo		00104-6922-UM0700257/10 RW.II./AR/0219.4-257/10		257/10		ostrołęcki		OSTROŁĘCKI		1		1		278,452.85		157,768.20								T

		259.		Gmina Baranowo		Baranowo		00104-6922-UM0700257/10 RW.II./AR/0219.4-257/10		257/10		ostrołęcki		OSTROŁĘCKI		5		1		438,051.72		250,106.00								T

		260.		Gmina Korytnica		Korytnica		00183-6922-UM0700330/10 RW.II./AR/0219.4-330/10		330/10		węgrowski		SIEDLECKI		1.2		1.1		277,633.21		143,563.00		176		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		T		P

		260.		Gmina Korytnica		Korytnica		00183-6922-UM0700330/10 RW.II./AR/0219.4-330/10		330/10		węgrowski		SIEDLECKI		1		1		181,755.23		87,523.00								T

		260.		Gmina Korytnica		Korytnica		00183-6922-UM0700330/10 RW.II./AR/0219.4-330/10		330/10		węgrowski		SIEDLECKI		2		1		95,877.98		56,040.00								T

		261.		Gmina Troszyn		Troszyn		00036-6922-UM0700185/10 RW.II./AR/0219.4-185/10		185/10		ostrołęcki		OSTROŁĘCKI		1.5		1.1		432,823.33		264,337.00		292		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna,		T		P

		261.		Gmina Troszyn		Troszyn		00036-6922-UM0700185/10 RW.II./AR/0219.4-185/10		185/10		ostrołęcki		OSTROŁĘCKI		1		1		207,954.84		126,801.70		292				zaspokajanie potrzeb społrcznych w zakresie sportu i rekreacji		T

		261.		Gmina Troszyn		Troszyn		00036-6922-UM0700185/10 RW.II./AR/0219.4-185/10		185/10		ostrołęcki		OSTROŁĘCKI		5		1		224,868.49		137,535.30								T

		262.		Gmina Sanniki		Sanniki		00361-6922-UM0700342/10 RW.II./AR/0219.4-342/10		342/10		gostyniński		PŁOCKI		1		1		486,355.02		267,954.00		263		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		T		P

		263.		Gmina Iłża		Iłża		00203-6922-UM0700370/10 RW.II./AR/0219.4-370/10		370/10		radomski		RADOMSKI		1		1		377,108.20		230,463.00		802		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		T		P

		264.		Gmina Naruszewo		Naruszewo		00354-6922-UM0700303/10 RW.II./AR/0219.4-303/10		303/10		płoński		CIECHANOWSKI		5		1		1,348,163.04		329,462.00		246		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		T		P

		265.		Miasto i Gmina Pilawa		o i Gmina Pilawa		00064-6922-UM0700297/10 RW.II./AR/0219.4-297/10		297/10		garwoliński		SIEDLECKI		5		2		429,182.94		217,646.00		504		zaspokajanie potrzeb społrcznych w zakresie turystyki		zaspokajanie potrzeb społrcznych w zakresie turystyki		T		P

		266.		Gmina Huszlew		Huszlew		00308-6922-UM0700155/10 RW.II./AR/0219.4-155/10		155/10		łosicki		SIEDLECKI		2		1		531,807.37		308,482.00		193		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		T		P

		267.		Gmina Zakrzew		Zakrzew		00138-6922-UM0700255/10 RW.II./AR/0219.4-255/10		255/10		radomski		RADOMSKI		5		1		742,205.14		302,756.00		12,189		zaspokajanie potrzeb społrcznych w zakresie turystyki		zaspokajanie potrzeb społrcznych w zakresie turystyki		T		P

		268.		Gmina Domanice		Domanice		00069-6922-UM0700172/10 RW.II./AR/0219.4-172/10		172/10		siedlecki		SIEDLECKI		1.13		1		216,394.93		131,904.00		311		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		T		P

		268.		Gmina Domanice		Domanice		00069-6922-UM0700172/10 RW.II./AR/0219.4-172/10		172/10		siedlecki		SIEDLECKI		1		1		177,465.70		108,245.78								T

		268.		Gmina Domanice		Domanice		00069-6922-UM0700172/10 RW.II./AR/0219.4-172/10		172/10		siedlecki		SIEDLECKI		13				38,929.23		23,658.22								T

		269.		Gmina Młodzieszyn		Młodzieszyn		00147-6922-UM0700283/10 RW.II./AR/0219.4-283/10		283/10		sochaczewski		ŻYRARDOWSKI		2.5		1.1		1,450,038.44		500,000.00		2,097		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		T		P

		269.		Gmina Młodzieszyn		Młodzieszyn		00147-6922-UM0700283/10 RW.II./AR/0219.4-283/10		283/10		sochaczewski		ŻYRARDOWSKI		2		1		1,327,369.42		457,701.05								T

		269.		Gmina Młodzieszyn		Młodzieszyn		00147-6922-UM0700283/10 RW.II./AR/0219.4-283/10		283/10		sochaczewski		ŻYRARDOWSKI		5		1		122,669.02		42,298.54								T

		270.		Gmina Młodzieszyn		Młodzieszyn		00148-6922-UM0700273/10 RW.II./AR/0219.4-273/10		273/10		sochaczewski		ŻYRARDOWSKI		1		1		262,864.86		142,249.00		341		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		T		p

		271.		Gmina Czernice Borowe		Czernice Borowe		00209-6922-UM0700467/10 RW.II./AR/0219.4-467/10		467/10		przasnyski		OSTROŁĘCKI		1,4,5		1,1,1		671,397.60		374,475.00		279		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		T		P

		271.		Gmina Czernice Borowe		Czernice Borowe		00209-6922-UM0700467/10 RW.II./AR/0219.4-467/10		467/10		przasnyski		OSTROŁĘCKI		1		1		638,572.04		356,168.00		W TYM 182				zaspokajanie potrzeb społrcznych w zakresie sportu i rekreacji		T

		271.		Gmina Czernice Borowe		Czernice Borowe		00209-6922-UM0700467/10 RW.II./AR/0219.4-467/10		467/10		przasnyski		OSTROŁĘCKI		4		1		7,127.76		3,975.00								T

		271.		Gmina Czernice Borowe		Czernice Borowe		00209-6922-UM0700467/10 RW.II./AR/0219.4-467/10		467/10		przasnyski		OSTROŁĘCKI		5		1		25,697.80		14,332.00								T

		272.		Gmina Dąbrówka		Dąbrówka		00056-6922-UM0700017/10 RW.II./AR/0219.4-17/10		017/10		wołomiński		WARSZAWSKI WSCHODNI		2		1		261,177.78		142,398.00		1,400		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		T		p

		273.		Gmina Przytyk		Przytyk		00128-6922-UM0700056/10 RW.II./AR/0219.4-56/10		056/10		radomski		RADOMSKI		1		1		561,869.70		213,388.00		335		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		T		p

		274.		Gmina Korytnica		Korytnica		00177-6922-UM0700248/10 RW.II./AR/0219.4-248/10		248/10		węgrowski		SIEDLECKI		1.2		1.1		414,445.60		223,771.00		176		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		T		p

		274.		Gmina Korytnica		Korytnica		00177-6922-UM0700248/10 RW.II./AR/0219.4-248/10		248/10		węgrowski		SIEDLECKI		1		1		238,247.39		119,324.00								T

		274.		Gmina Korytnica		Korytnica		00177-6922-UM0700248/10 RW.II./AR/0219.4-248/10		248/10		węgrowski		SIEDLECKI		2		1		176,198.21		104,447.00								T

		275.		Gmina Stara Biała		Stara Biała		00022-6922-UM0700293/10 RW.II./AR/0219.4-293/10		293/10		płocki		PŁOCKI		5.6		1		704,229.00		411,389.00		782		zaspokajanie potrzeb społrcznych w zakresie rekreacji		zaspokajanie potrzeb społrcznych w zakresie turystyki		T		P

		275.		Gmina Stara Biała		Stara Biała		00022-6922-UM0700293/10 RW.II./AR/0219.4-293/10		293/10		płocki		PŁOCKI		5		1		174,386.51		101,871.25								T

		275.		Gmina Stara Biała		Stara Biała		00022-6922-UM0700293/10 RW.II./AR/0219.4-293/10		293/10		płocki		PŁOCKI		6		1		529,842.49		309,517.75								T

		276.		Gmina Stara Biała		Stara Biała		00023-6922-UM0700335/10 RW.II./AR/0219.4-335/10		335/10		płocki		PŁOCKI		2.7		1.1		773,099.17		625,812.94		1,521		zaspokajanie potrzeb społrcznych w zakresie rekreacji		zaspokajanie potrzeb społrcznych w zakresie sportu i rekreacji		T		P

		276.		Gmina Stara Biała		Stara Biała		00023-6922-UM0700335/10 RW.II./AR/0219.4-335/10		335/10		płocki		PŁOCKI		2		1		619,907.79										T

		276.		Gmina Stara Biała		Stara Biała		00023-6922-UM0700335/10 RW.II./AR/0219.4-335/10		335/10		płocki		PŁOCKI		7		1		153,191.38										T

		277.		Gmina Somianka		Somianka		00350-6922-UM0700372/10 RW.II./AR/0219.4-372/10		372/10		wyszkowski		OSTROŁĘCKI		1.5		1.1		455,567.17		254,651.00		639		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna/zaspokajanie potrzeb społrcznych w zakresie sportu i rekreacji		T		P

		277.		Gmina Somianka		Somianka		00350-6922-UM0700372/10 RW.II./AR/0219.4-372/10		372/10		wyszkowski		OSTROŁĘCKI		1		1		403,392.60		222,838.00								T

		277.		Gmina Somianka		Somianka		00350-6922-UM0700372/10 RW.II./AR/0219.4-372/10		372/10		wyszkowski		OSTROŁĘCKI		5		1		52,174.57		31,813.00								T

		278.		Gmina Somianka		Somianka		00347-6922-UM0700357/10 RW.II./AR/0219.4-357/10		357/10		wyszkowski		OSTROŁĘCKI		2		1		692,322.36		413,620.00		998		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna/zaspokajanie potrzeb społrcznych w zakresie sportu i rekreacji		T		P

		279.		Gmina Załuski		Załuski		00046-6922-UM0700180/10 RW.II./AR/0219.4-180/10		180/10		płoński		CIECHANOWSKI		5		1		282,777.39		172,460.00		1,500		zaspokajanie potrzeb społrcznych w zakresie turystyki		zaspokajanie potrzeb społrcznych w zakresie turystyki		T		P

		280.		Gmina Kosów Lacki		Kosów Lacki		00250-6922-UM0700472/10 RW.II./AR/0219.4-472/10		472/10		sokołowski		SIEDLECKI		1		1		95,624.99		58,307.00		273		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		T		P

		281.		Gmina Krasnosielc		Krasnosielc		00267-6922-UM0700244/10 RW.II./AR/0219.4-244/10		244/10		makowski		OSTROŁĘCKI		5		3		765,329.13		447,578.03		1,079		zaspokajanie potrzeb społrcznych w zakresie turystyki		zaspokajanie potrzeb społrcznych w zakresie turystyki		T		P

		282.		Gmina Sarnaki		Sarnaki		00193-6922-UM0700328/10 RW.II./AR/0219.4-328/10		328/10		łosicki		SIEDLECKI		1		1		216,295.01		71,395.00		197		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		T		P

		283.		Gmina Długosiodło		Długosiodło		00258-6922-UM0700422/10 RW.II./AR/0219.4-422/10		422/10		wyszkowski		OSTROŁĘCKI		1		1		502,899.14		303,124.00		7,896		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		T		P

		284.		Gmina Troszyn		Troszyn		00032-6922-UM0700181/10 RW.II./AR/0219.4-181/10		181/10		ostrołęcki		OSTROŁĘCKI		1.2		1.1		327,253.05		200,273.00		189		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		T		P

		284.		Gmina Troszyn		Troszyn		00032-6922-UM0700181/10 RW.II./AR/0219.4-181/10		181/10		ostrołęcki		OSTROŁĘCKI		1		1		273,266.80		167,238.00								T

		284.		Gmina Troszyn		Troszyn		00032-6922-UM0700181/10 RW.II./AR/0219.4-181/10		181/10		ostrołęcki		OSTROŁĘCKI		2		1		53,986.25		33,035.00								T

		285.		Gmina Troszyn		Troszyn		00033-6922-UM0700182/10 RW.II./AR/0219.4-182/10		182/10		ostrołęcki		OSTROŁĘCKI		1.5		1.1		606,548.64		373,211.00		111		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		T		P

		285.		Gmina Troszyn		Troszyn		00033-6922-UM0700182/10 RW.II./AR/0219.4-182/10		182/10		ostrołęcki		OSTROŁĘCKI		1		1		490,501.41		301,811.30								T

		285.		Gmina Troszyn		Troszyn		00033-6922-UM0700182/10 RW.II./AR/0219.4-182/10		182/10		ostrołęcki		OSTROŁĘCKI		5		1		116,047.23		71,399.70								T

		285.		Gmina Troszyn		Troszyn		00033-6922-UM0700182/10 RW.II./AR/0219.4-182/10		182/10		ostrołęcki		OSTROŁĘCKI										W TYM 111				zaspokajanie potrzeb społrcznych w zakresie sportu i rekreacji		T

		286.		Gmina Troszyn		Troszyn		00034-6922-UM0700183/10 RW.II./AR/0219.4-183/10		183/10		ostrołęcki		OSTROŁĘCKI		1.2		1.1		250,805.52		145,941.00		143		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		T		P

		286.		Gmina Troszyn		Troszyn		00034-6922-UM0700183/10 RW.II./AR/0219.4-183/10		183/10		ostrołęcki		OSTROŁĘCKI		1		1		199,761.35		122,163.00								T

		286.		Gmina Troszyn		Troszyn		00034-6922-UM0700183/10 RW.II./AR/0219.4-183/10		183/10		ostrołęcki		OSTROŁĘCKI		2		1		51,044.17		23,778.00								T

		287.		Gmina Sypniewo		Sypniewo		00237-6922-UM0700387/10 RW.II./AR/0219.4-387/10		387/10		makowski		OSTROŁĘCKI		1		1		1,425,726.08		500,000.00		319		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		T		P

		288.		Gmina Młodzieszyn		Młodzieszyn		00149-6922-UM0700284/10 RW.II./AR/0219.4-284/10		284/10		sochaczewski		ŻYRARDOWSKI		1		1		418,671.39		190,097.00		725		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		T		P

		289.		Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Wniebowzięcia NMP w Kamieńczyku				00302-6922-UM0700475/10 RW.II./AR/0219.4-475/10		475/10		wyszkowski		OSTROŁĘCKI		2.8		1.1		126,230.35		94,672.77		11,766		zachowanie dziedzictwa kulturowego		zachowanie dziedzictwa kulturowego		T		p

		289.		Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Wniebowzięcia NMP w Kamieńczyku				00302-6922-UM0700475/10 RW.II./AR/0219.4-475/10		475/10		wyszkowski		OSTROŁĘCKI		2		1		116,729.00		87,546.00								T

		289.		Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Wniebowzięcia NMP w Kamieńczyku				00302-6922-UM0700475/10 RW.II./AR/0219.4-475/10		475/10		wyszkowski		OSTROŁĘCKI		8		1		9,501.35		7,126.00								T

		290.		Gmina Pokrzywnica		Pokrzywnica		00098-6922-UM0700254/10 RW.II./AR/0219.4-254/10		254/10		pułtuski		CIECHANOWSKI		1		1		955,692.61		500,000.00		378		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		T		p

		291.		Gmina Mszczonów		Mszczonów		00223-6922-UM0700239/10 RW.II./AR/0219.4-239/10		239/10		żyrardowski		ŻYRARDOWSKI		2		1		959,216.70		222,256.00		133		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		T		p

		292.		Gmina Mszczonów		Mszczonów		00222-6922-UM0700249/10 RW.II./AR/0219.4-249/10		249/10		żyrardowski		ŻYRARDOWSKI		2		1		690,261.35		94,758.00		262		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		T		p

		293.		Gmina Zaręby Kościelne		Zaręby Kościelne		00164-6922-UM0700224/10 RW.II./AR/0219.4-224/10		224/10		ostrowski		OSTROŁĘCKI		1		1		810,880.72		400,409.36		3,980		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		T		P

		294.		Gmina Zaręby Kościelne		Zaręby Kościelne		00165-6922-UM0700225/10 RW.II./AR/0219.4-225/10		225/10		ostrowski		OSTROŁĘCKI		1		1		752,109.23		409,594.00		3,980		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		T		P

		295.		Gmina Brok		Brok		00230-6922-UM0700028/10 RW.II./AR/0219.4-28/10		028/10		ostrowski		OSTROŁĘCKI		1		1		259,685.55		139,438.00		1,924		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		T		P

		296.		Gmina Repki		Repki		00334-6922-UM0700132/10 RW.II./AR/0219.4-132/10		132/10		sokołowski		SIEDLECKI		5		1		218,772.18		128,483.00		359		zaspokajanie potrzeb społrcznych w zakresie turystyki		zaspokajanie potrzeb społrcznych w zakresie turystyki		T		P

		297.		Gmina Drobin		Drobin		00111-6922-UM0700209/10 RW.II./AR/0219.4-209/10		209/10		płocki		PŁOCKI		1		1		433,975.91		201,738.00		303		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		T		P

		298.		Gmina Szczutowo		Szczutowo		00052-6922-UM0700012/10 RW.II./AR/0219.4-12/10		012/10		sierpecki		PŁOCKI		5		1		400,354.53		191,581.00		711		zaspokajanie potrzeb społrcznych w zakresie turystyki		zaspokajanie potrzeb społrcznych w zakresie turystyki		T		P

		299.		Gmina Kotuń		Kotuń		00369-6922-UM0700122/10 RW.II./AR/0219.4-122/10		122/10		siedlecki		SIEDLECKI		1		1		581,877.53		212,602.00		2,414		infrastruktura publiczna		zaspokajanie potrzeb społrcznych w zakresie sportu i rekreacji		T		P

		300.		Gmina Przasnysz		Przasnysz		00126-6922-UM0700288/10 RW.II./AR/0219.4-288/10		288/10		przasnyski		OSTROŁĘCKI		1		1		690,218.39		282,351.00		7,000		infrastruktura publiczna		zaspokajanie potrzeb społrcznych w zakresie sportu i rekreacji		T		P

		301.		Gmina Sypniewo		Sypniewo		00233-6922-UM0700349/10 RW.II./AR/0219.4-349/10		349/10		makowski		OSTROŁĘCKI		4		1		165,739.11		99,707.00		621		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		T		P

		302.		Gmina Strzegowo		Strzegowo		00154-6922-UM0700397/10 RW.II./AR/0219.4-397/10		397/10		mławski		CIECHANOWSKI		5		4		780,878.34		300,422.00		638		zaspokajanie potrzeb społrcznych w zakresie turystyki		zaspokajanie potrzeb społrcznych w zakresie turystyki		T		p

		303.		Miasto i Gmina Pilawa		o i Gmina Pilawa		00063-6922-UM0700294/10 RW.II./AR/0219.4-294/10		294/10		garwoliński		SIEDLECKI		1.5		2.1		793,421.18		366,281.79		4,882		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		T		p

		303.		Miasto i Gmina Pilawa		o i Gmina Pilawa		00063-6922-UM0700294/10 RW.II./AR/0219.4-294/10		294/10		garwoliński		SIEDLECKI		1		2		759,571.04		345,684.79								T

		303.		Miasto i Gmina Pilawa		o i Gmina Pilawa		00063-6922-UM0700294/10 RW.II./AR/0219.4-294/10		294/10		garwoliński		SIEDLECKI		5		1		33,850.14		20,597.00								T

		304.		Gmina Płońsk		Płońsk		00075-6922-UM0700305/10 RW.II./AR/0219.4-305/10		305/10		płoński		CIECHANOWSKI		1.5		1.2		1,392,852.90		500,000.00		191		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		T		P

		304.		Gmina Płońsk		Płońsk		00075-6922-UM0700305/10 RW.II./AR/0219.4-305/10		305/10		płoński		CIECHANOWSKI		1		1		1,277,927.57		375,000.00								T

		304.		Gmina Płońsk		Płońsk		00075-6922-UM0700305/10 RW.II./AR/0219.4-305/10		305/10		płoński		CIECHANOWSKI		5		2		114,925.33		125,000.00								T

		305.		Gmina Czernice Borowe		Czernice Borowe		00210-6922-UM0700468/10 RW.II./AR/0219.4-468/10		468/10		przasnyski		OSTROŁĘCKI		1.5		1.1		458,929.68		260,880.00		76		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		T		P

		305.		Gmina Czernice Borowe		Czernice Borowe		00210-6922-UM0700468/10 RW.II./AR/0219.4-468/10		468/10		przasnyski		OSTROŁĘCKI		1		1		442,492.27		250,652.44								T

		305.		Gmina Czernice Borowe		Czernice Borowe		00210-6922-UM0700468/10 RW.II./AR/0219.4-468/10		468/10		przasnyski		OSTROŁĘCKI		5		1		16,437.41		10,227.56								T

		306.		Gmina Radzanów		Radzanów		00020-6922-UM0700175/10 RW.II./AR/0219.4-175/10		175/10		białobrzeski		RADOMSKI		5		1		490,853.50		267,354.00		3,950		Infrastruktura publiczna		Infrastruktura publiczna		T		P

		307.		Gmina Czernice Borowe		Czernice Borowe		00212-6922-UM0700390/10 RW.II./AR/0219.4-390/10		390/10		przasnyski		OSTROŁĘCKI		1.5		1.1		404,232.05		222,775.00		113		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna/zaspokajanie potrzeb społrcznych w zakresie sportu i rekreacji		T		P

		307.		Gmina Czernice Borowe		Czernice Borowe		00212-6922-UM0700390/10 RW.II./AR/0219.4-390/10		390/10		przasnyski		OSTROŁĘCKI		1		1		397,863.27		217,999.00								T

		307.		Gmina Czernice Borowe		Czernice Borowe		00212-6922-UM0700390/10 RW.II./AR/0219.4-390/10		390/10		przasnyski		OSTROŁĘCKI		5		1		6,368.78		4,776.00								T

		308.		Gmina Somianka		Somianka		00349-6922-UM0700364/10 RW.II./AR/0219.4-364/10		364/10		wyszkowski		OSTROŁĘCKI		2		1		420,346.92		160,538.00		230		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		T		P

		309.		Gmina Jednorożec		Jednorożec		00311-6922-UM0700260/10 RW.II./AR/0219.4-260/10		260/10		przasnyski		OSTROŁĘCKI		1		1		1,353,866.29		500,000.00		528		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		T		P

		310.		Gmina Długosiodło		Długosiodło		00259-6922-UM0700470/10 RW.II./AR/0219.4-470/10		470/10		wyszkowski		OSTROŁĘCKI		1		1		256,898.36		126,992.00		7,884		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		T		P

		311.		Gmina Długosiodło		Długosiodło		00261-6922-UM0700375/10 RW.II./AR/0219.4-375/10		375/10		wyszkowski		OSTROŁĘCKI		1		1		347,576.08		171,717.00		7,884		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		T		P

		312.		Gmina Szczutowo		Szczutowo		00053-6922-UM0700042/10 RW.II./AR/0219.4-42/10		042/10		sierpecki		PŁOCKI		2.5		1.1		527,790.06		208,276.00		568		zaspokajanie potrzeb społrcznych w zakresie turystyki		zaspokajanie potrzeb społrcznych w zakresie turystyki		T		P

		312.		Gmina Szczutowo		Szczutowo		00053-6922-UM0700042/10 RW.II./AR/0219.4-42/10		042/10		sierpecki		PŁOCKI		2		1		225,337.88		55,574.00								T

		312.		Gmina Szczutowo		Szczutowo		00053-6922-UM0700042/10 RW.II./AR/0219.4-42/10		042/10		sierpecki		PŁOCKI		5		1		302,452.18		152,702.00								T

		313.		Gmina Kałuszyn		Kałuszyn		00275-6922-UM0700309/10 RW.II./AR/0219.4-309/10		309/10		miński		WARSZAWSKI WSCHODNI		1		1		285,573.45		191,158.80		325		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		T		P

		314.		Gmina Kałuszyn		Kałuszyn		00277-6922-UM0700318/10 RW.II./AR/0219.4-318/10		318/10		miński		WARSZAWSKI WSCHODNI		1		1		236,072.06		156,088.98		189		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		T		P

		315.		Gmina Pomiechówek		Pomiechówek		00015-6922-UM0700413/10 RW.II./AR/0219.4-413/10		413/10		nowodworski		WARSZAWSKI ZACHODNI		1.2		1.1		709,464.63		417,959.48		8,731		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		T		P

		315.		Gmina Pomiechówek		Pomiechówek		00015-6922-UM0700413/10 RW.II./AR/0219.4-413/10		413/10		nowodworski		WARSZAWSKI ZACHODNI		1		1		77,676.54		47,363.74								T

		315.		Gmina Pomiechówek		Pomiechówek		00015-6922-UM0700413/10 RW.II./AR/0219.4-413/10		413/10		nowodworski		WARSZAWSKI ZACHODNI		2		1		631,788.09		370,595.74								T

		316.		Gmina Brochów		Brochów		00257-6922-UM0700004/10 RW.II./AR/0219.4-4/10		004/10		sochaczewski		ŻYRARDOWSKI		1		1		880,066.07		499,250.00		498		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		T		P

		317.		Gmina i Miasto Wyszogród		Wyszogród		00040-6922-UM0700204/10 RW.II./AR/0219.4-204/10		204/10		płocki		PŁOCKI		5		2		1,016,110.59		381,273.00		5,896		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		T		P

		318.		Gmina Sanniki		Sanniki		00367-6922-UM0700291/10 RW.II./AR/0219.4-291/10		291/10		gostyniński		PŁOCKI		1		1		519,627.86		287,563.00		404		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		T		P

		319.		Gmina Stara Kornica		Stara Kornica		00146-6922-UM0700073/10 RW.II./AR/0219.4-73/10		073/10		łosicki		SIEDLECKI		1		1		453,934.94		138,367.00		421		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		T		P

		320.		Gmina Wieniawa		Wieniawa		00072-6922-UM0700393/10 RW.II./AR/0219.4-393/10		393/10		przysuski		RADOMSKI		6		1		1,273,389.15		457,914.82		1,500		zaspokajanie potrzeb społrcznych w zakresie rekreacji		zaspokajanie potrzeb społrcznych w zakresie sportu i rekreacji		T		P

		321.		Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Sw. Stanisława Kostki w Okuniewie				00073-6922-UM0700408/10 RW.II./AR/0219.4-408/10		408/10		miński		WARSZAWSKI WSCHODNI		12		1		537,583.71		266,605.00		2,141		zachowanie dziedzictwa kulturowego		zachowanie dziedzictwa kulturowego		T		p

		322.		Gmina Kotuń		Kotuń		00368-6922-UM0700120/10 RW.II./AR/0219.4-120/10		120/10		siedlecki		SIEDLECKI		1		2		596,012.94		249,814.00		307		Infrastruktura publiczna		Infrastruktura publiczna		T		P

		323.		Gmina Somianka		Somianka		00351-6922-UM0700418/10 RW.II./AR/0219.4-418/10		418/10		wyszkowski		OSTROŁĘCKI		2		1		316,088.27		189,513.00		5,570		zaspokajanie potrzeb społrcznych w zakresie turystyki		zaspokajanie potrzeb społrcznych w zakresie turystyki		T		p

		324.		Ochotnicza Straż Pożarna w Branicy		nicza Straż Pożarna		00047-6922-UM0700173/10 RW.II./AR/0219.4-173/10		173/10		białobrzeski		RADOMSKI		1		1		194,824.56		146,117.00		3,884		Infrastruktura publiczna		Infrastruktura publiczna		T		p

		325.		Gmina Zakrzew		Zakrzew		00139-6922-UM0700245/10 RW.II./AR/0219.4-245/10		245/10		radomski		RADOMSKI		1		1		886,039.71		306,604.00		12,316		infrastruktura publiczna		Infrastruktura publiczna		T		p

		326.		Gmina Somianka		Somianka		00348-6922-UM0700362/10 RW.II./AR/0219.4-362/10		362/10		wyszkowski		OSTROŁĘCKI		2		1		451,246.87		275,149.00		5570		zaspokajanie potrzeb społrcznych w zakresie turystyki		zaspokajanie potrzeb społrcznych w zakresie turystyki		T		P

		327.		Gmina Andrzejewo		Andrzejewo		00172-6922-UM0700220/10 RW.II./AR/0219.4-220/10		220/10		ostrowski		OSTROŁĘCKI		1		1		625,796.97		381,582.00		131		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		T		p

		328.		Gmina Radzanowo		Radzanowo		00241-6922-UM0700038/10 RW.II./AR/0219.4-38/10		038/10		płocki		PŁOCKI		1		1		606,080.00		370,724.00		1108		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		T		p

		329.		Gmina Łochów		Łochów		00299-6922-UM0700275/10 RW.II./AR/0219.4-275/10		275/10		węgrowski		SIEDLECKI		1		1		545,294.18		327,579.02		197		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		T		p

		330.		Gmina Sienno		Sienno		00016-6922-UM0700231/10 RW.II./AR/0219.4-231/10		231/10		lipski		RADOMSKI		5		1		728,891.29		444,445.00		930		zaspokajanie potrzeb społecznych w zakresie sportu i rekreacji		zaspokajanie potrzeb społecznych w zakresie turystyki		T		P

		331.		Gmina Baboszewo		Baboszewo		00029-6922-UM0700417/10 RW.II./AR/0219.4-417/10		417/10		płoński		CIECHANOWSKI		1		4		634,717.87		227,951.00		2686		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		T		P

		332.		Gmina Mochowo		Mochowo		00304-6922-UM0700201/10 RW.II./AR/0219.4-201/10		201/10		sierpecki		PŁOCKI		1		1		1,036,136.27		356,784.00		1279		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		T		p

		333.		Gmina Sypniewo		Sypniewo		00240-6922-UM0700286/10 RW.II./AR/0219.4-286/10		286/10		makowski		OSTROŁĘCKI		1		1		169,636.16		54,203.00		258		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		T		p

		334.		Miasto i Gmina Pilawa		o i Gmina Pilawa		00062-6922-UM0700337/10 RW.II./AR/0219.4-337/10		337/10		garwoliński		SIEDLECKI		1		1		463,754.32		262,038.00		250		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		T		p

		335.		Gmina Maciejowice		Maciejowice		00039-6922-UM0700228/10 RW.II./AR/0219.4-228/10		228/10		garwoliński		SIEDLECKI		1		1		682,092.34		390,675.06		349		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		T		p

		336.		Gmina Troszyn		Troszyn		00035-6922-UM0700184/10 RW.II./AR/0219.4-184/10		184/10		ostrołęcki		OSTROŁĘCKI		3b		1.68		794,222.44		338,507.00		1026		zaspokajanie potrzeb społrcznych w zakresie turystyki		zaspokajanie potrzeb społrcznych w zakresie turystyki		T		p

		337.		Gmina Maciejowice		Maciejowice		00038-6922-UM0700227/10 RW.II./AR/0219.4-227/10		227/10		garwoliński		SIEDLECKI		1		1		412,981.13		251,982.02		303		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		T		p

		338.		Gmina Sypniewo		Sypniewo		00234-6922-UM0700363/10 RW.II./AR/0219.4-363/10		363/10		makowski		OSTROŁĘCKI		1		1		251,529.22		140,416.00		121		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		T		p

		339.		Gmina Sypniewo		Sypniewo		00236-6922-UM0700382/10 RW.II./AR/0219.4-382/10		382/10		makowski		OSTROŁĘCKI		1		1		194,824.89		107,595.00		120		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		T		p

		340.		Gmina Sypniewo		Sypniewo		00235-6922-UM0700316/10 RW.II./AR/0219.4-316/10		316/10		makowski		OSTROŁĘCKI		1		1		185,505.32		109,189.00		90		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		T		p

		341.		Gmina Załuski		Załuski		00044-6922-UM0700178/10 RW.II./AR/0219.4-178/10		178/10		płoński		CIECHANOWSKI		1		1		324,160.00		173,893.00		5062		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		T		p

		342.		Gmina Lubowidz		Lubowidz		00021-6922-UM0700082/14 RW-II.7160.31.82.2014.BS		082/14		żuromiński		CIECHANOWSKI		1		5		101,598.63		60,610.00		997		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		T		p

		344.		Gmina Skórzec		Skórzec		00088-6922-UM0700143/14 RW-II.7160.31.143.2014.BS		143/14		siedlecki		SIEDLECKI		1		1		191,932.55		116,993.00		198		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		T		p

		345.		Gmina Iłża		Iłża		00043-6922-UM0700139/14 RW-II.7160.31.139.2014.BS		139/14		radomski		RADOMSKI		1		1		186,233.03		90,123.00		133		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		T		p

		346.		Gmina Zabrodzie		Zabrodzie		00101-6922-UM0700055/14 RW-II.7160.31.55.2014.BS		055/14		wyszkowski		OSTROŁĘCKI		5		1		101,111.42		61,653.00		5838		zaspokajanie potrzeb społrcznych w zakresie sportu i rekreacji		zaspokajanie potrzeb społrcznych w zakresie sportu i rekreacji		T		p

		347.		Gmina Radzanów		Radzanów		00102-6922-UM0700153/14 RW-II.7160.31.153.2014.BS		153/14		mławski		CIECHANOWSKI		1		1		172,900.24		106,815.00		862		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		T		p

		348.		Gmina Płońsk		Płońsk		00062-6922-UM0700113/14 RW-II.7160.31.113.2014.BS		113/14		płoński		CIECHANOWSKI		1		1		461,508.87		281,470.00		440		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		T		p

		349.		Gmina Płońsk		Płońsk		00061-6922-UM0700112/14 RW-II.7160.31.112.2014.BS		112/14		płoński		CIECHANOWSKI		1		1		371,084.19		226,270.00		158		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		T		p

		350.		Gmina Zatory		Zatory		00057-6922-UM0700164/10 RW.II./AR/0219.4-164/10		164/10		pułtuski		CIECHANOWSKI		1		5		619,176.91		194,562.00		1051		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		T		p

		351.		Gmina Jakubów		Jakubów		00038-6922-UM0700011/14 RW-II.7160.31.11.2014.BS		011/14		miński		WARSZAWSKI WSCHODNI		2		1		174,920.51		102,899.00		260		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		T		p

		352.		Gmina Stara Kornica		Stara Kornica		00092-6922-UM0700036/14 RW-II.7160.31.36.2014. BS		036/14		łosicki		SIEDLECKI		2		1		100,019.38		61,260.00		302		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		T		p

		353.		Gmina Przasnysz		Przasnysz		00035-6922-UM0700060/14 RW-II.7160.60.2014.BS		060/14		przasnyski		OSTROŁĘCKI		1		1		245,180.67		105,902.00		7000		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		T		p

		354.		Gmina Chorzele		Chorzele		00027-6922-UM0700136/14 RW-II.7160.136.2014.BS		136/14		przasnyski		OSTROŁĘCKI		2		1		87,755.68		52,383.93		2931		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		T		p

		355.		Gmina Skórzec		Skórzec		00087-6922-UM0700142/14 RW-II.7160.31.142.2014.BS		142/14		siedlecki		SIEDLECKI		1		1		243,849.80		148,688.00		1178		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		T		p

		356.		Gmina Odrzywół		Odrzywół		00076-6922-UM0700124/14 RW-II.7160.31.124.2014.BS		124/14		przysuski		RADOMSKI		2		1		254,966.48		155,467.00		307		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		T		p

		357.		Gmina Płoniawy-Bramura		Płoniawy-Bramura		00058-6922-UM0700007/14 RW-II.7160.31.7.2014.BS		007/14		makowski		OSTROŁĘCKI		2		1		424,376.74		259,014.00		558		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		T		p

		358.		Rzymsko-Katolicka Parafia Św. Wojciecha		ko-Katolicka Parafia		00086-6922-UM0700054/14 RW-II.7160.31.54.2014.BS		054/14		pułtuski		CIECHANOWSKI		12		1		203,014.55		152,260.00		327		zachowanie dziedzictwa kulturowego		zachowanie dziedzictwa kulturowego		T		p

		359.		Gmina Jedlińsk		Jedlińsk		00006-6922-UM0700020/14 RW-II.7160.31.20.2014.BS		020/14		radomski		RADOMSKI		1		1		923,713.35		375,493.00		797		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		T		p

		360.		Gmina Staroźreby		Staroźreby		00029-6922-UM0700029/14 RW-II.7160.31.29.2014.BS		029/14		płocki		PŁOCKI		1		1		127,675.62		67,121.00		172		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		T		p

		361.		Gmina Staroźreby		Staroźreby		00028-6922-UM0700032/14 RW-II.7160.31.32.2014.BS		032/14		płocki		PŁOCKI		1		1		191,004.08		109,139.00		129		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		T		p

		362.		Gmina Zaręby Kościelne		Zaręby Kościelne		00041-6922-UM0700128/14 RW-II.7160.31.128.2014.BS		128/14		ostrowski		OSTROŁĘCKI		6		1		188,339.57		114,841.20		421		zaspokajanie potrzeb społrcznych w zakresie sportu i rekreacji		zaspokajanie potrzeb społrcznych w zakresie sportu i rekreacji		T		p

		363.		Gmina Boguty-Pianki		Boguty-Pianki		00025-6922-UM0700080/14 RW-II.7160.31.80.2014.BS		080/14		ostrowski		OSTROŁĘCKI		8		1		40,500.80		24,695.00		431		zaspokajanie potrzeb społrcznych w zakresie sportu i rekreacji		zaspokajanie potrzeb społrcznych w zakresie sportu i rekreacji		T		p

		364.		Gmina Czosnów		Czosnów		00139-6922-UM0700144/14 RW-II.7160.31.144.2014.BS		144/14		nowodworski		WARSZAWSKI ZACHODNI		5		1		184,347.23		91,463.00		418		zaspokajanie potrzeb społrcznych w zakresie sportu i rekreacji		zaspokajanie potrzeb społrcznych w zakresie sportu i rekreacji		T		p

		364.		Gmina Paprotnia		Paprotnia		00097-6922-UM0700072/14 RW-II.7160.31.72.2014.BS		072/14		siedlecki		SIEDLECKI		1		1		118,035.68		71,972.00		107		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		T		p

		366.		Miasto i Gmina Gąbin		o i Gmina Gąbin		00073-6922-UM0700014/14 RW-II.7160.31.14.2014.BS		014/14		płocki		PŁOCKI		2		3		211,815.10		129,155.00		4150		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		T		p

		367.		Gmina Paprotnia		Paprotnia		00096-6922-UM0700071/14 RW-II.7160.31.71.2014.BS		071/14		siedlecki		SIEDLECKI		1		1		277,138.94		168,987.00		195		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		T		p

		368.		Parafia Rzymskokatolicka Nawiedzenia NMP z Miastkowie Kościelnym				00098-6922-UM0700056/14 RW-II.7160.31.56.2014.BS		056/14		garwoliński		SIEDLECKI		12		1		340,956.00		207,847.00		3870		zachowanie dziedzictwa kulturowego		zachowanie dziedzictwa kulturowego		T		p

		369.		Gmina Mokobody		Mokobody		00039-6922-UM0700027/14 RW-II.7160.31.27.2014.BS		027/14		siedlecki		SIEDLECKI		1		1		353,235.90		205,843.00		1624		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		T		p

		370.		Parafia Rzymsko - Katolicka p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Parysowie				00129-6922-UM0700169/14 RW-II.7160.31.169.2014.BS		169/14		garwoliński		SIEDLECKI		12		1		44,373.25		32,000.00		4997		zachowanie dziedzictwa kulturowego		zachowanie dziedzictwa kulturowego		T		p

		371.		Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. św. Wawrzyńca				00051-6922-UM0700030/14 RW-II.7160.31.30.2014.BS		030/14		płoński		CIECHANOWSKI		2		1		239,090.61		179,317.00		133		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		T		p

		372.		Gmina Stary Lubotyń		Stary Lubotyń		00044-6922-UM0700106/14 RW-II.7160.31.106.2014.BS		106/14		ostrowski		OSTROŁĘCKI		1		1		460,240.00		280,634.00		261		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		T		p

		373.		Gmina Łaskarzew		Łaskarzew		00084-6922-UM0700044/14 RW-II.7160.31.44.2014.BS		044/14		garwoliński		SIEDLECKI		1		2		250,040.64		136,972.43		433		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		T		p

		374.		Gmina Jabłonna Lacka		Jabłonna Lacka		00069-6922-UM0700160/14 RW-II.7160.31.160.2014.BS		160/14		sokołowski		SIEDLECKI		1		1		187,099.04		102,630.00		138		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		T		p

		375.		Gmina Jabłonna Lacka		Jabłonna Lacka		00072-6922-UM0700159/14 RW-II.7160.31.159.2014.BS		159/14		sokołowski		SIEDLECKI		1		1		140,983.42		79,118.00		164		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		T		p

		376.		Gmina Jabłonna Lacka		Jabłonna Lacka		00071-6922-UM0700162/14 RW-II.7160.31.162.2014.BS		162/14		sokołowski		SIEDLECKI		1		1		157,761.78		94,260.00		327		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		T		p

		377.		Gmina Jabłonna Lacka		Jabłonna Lacka		00070-6922-UM0700161/14 RW-II.7160.31.161.2014.BS		161/14		sokołowski		SIEDLECKI		1		1		168,723.14		95,971.00		195		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		T		p

		378.		Gmina Korczew		Korczew		00108-6922-UM0700034/14 RW-II.7160.31.34.2014.BS		034/14		siedlecki		SIEDLECKI		1		1		262,572.05		137,050.00		87		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		T		p

		379.		Gmina Czerwonka		Czerwonka		00134-6922-UM0700041/14 RW-II.7160.31.41.2014.BS		041/14		makowski		OSTROŁĘCKI		1		3		596,600.50		329,634.00		616		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		T		p

		380.		Gmina Olszewo-Borki		Olszewo-Borki		00056-6922-UM0700177/14 RW-II.7160.31.177.2014.BS		177/14		ostrołęcki		OSTROŁĘCKI		1		1		99,317.65		53,242.00		106		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		T		p

		381.		Gmina Olszewo-Borki		Olszewo-Borki		00052-6922-UM0700175/14 RW-II.7160.31.175.2014.BS		175/14		ostrołęcki		OSTROŁĘCKI		1		1		155,773.02		86,733.00		131		Infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		T		p

		382.		Gmina Olszewo-Borki		Olszewo-Borki		00053-6922-UM0700178/14 RW-II.7160.31.178.2014.BS		178/14		ostrołęcki		OSTROŁĘCKI		1		1		68,880.59		42,000.00		176		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		T		p

		383.		Gmina Repki		Repki		00064-6922-UM0700046/14 RW-II.7160.31.46.2014.BS		046/14		sokołowski		SIEDLECKI		1		1		136,577.23		80,775.00		229		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		T		p

		384.		Gmina Repki		Repki		00066-6922-UM0700045/14 RW-II.7160.31.45.2014.BS		045/14		sokołowski		SIEDLECKI		1		1		249,932.12		152,860.00		97		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		T		p

		385.		Gmina Repki		Repki		00065-6922-UM0700047/14 RW-II.7160.31.47.2014.BS		047/14		sokołowski		SIEDLECKI		1		1		309,300.15		183,454.00		176		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		T		p

		386.		Gmina Repki		Repki		00063-6922-UM0700048/14 RW-II.7160.31.48.2014.BS		048/14		sokołowski		SIEDLECKI		1		1		151,955.94		93,357.00		167		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		T		p

		387.		Gmina Szczutowo		Szczutowo		00082-6922-UM0700073/14 RW-II.7160.31.73.2014.BS		073/14		sierpecki		PŁOCKI		2		1		67,807.27		41,345.00		693		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		T		p

		388.		Gmina Strzegowo		Strzegowo		00007-6922-UM0700125/14 RW-II.7160.31.125.2014.BS		125/14		mławski		CIECHANOWSKI		1,2,4		9,4,2		1,353,189.43		461,120.00		3730		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		T		p

		388.		Gmina Strzegowo		Strzegowo		00007-6922-UM0700125/14 RW-II.7160.31.125.2014.BS		125/14		mławski		CIECHANOWSKI		1		9		550,728.93		218,647.85								T

		388.		Gmina Strzegowo		Strzegowo		00007-6922-UM0700125/14 RW-II.7160.31.125.2014.BS		125/14		mławski		CIECHANOWSKI		2		4		708,935.60		201,454.15								T

		388.		Gmina Strzegowo		Strzegowo		00007-6922-UM0700125/14 RW-II.7160.31.125.2014.BS		125/14		mławski		CIECHANOWSKI		4		2		93,524.90		38,018.00								T

		389.		Gmina Zakrzew		Zakrzew		00090-6922-UM0700033/14 RW-II.7160.31.33.2014.BS		033/14		radomski		RADOMSKI		1		1		586,986.28		322,018.00		200		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		T		p

		390.		Gmina Nur		Nur		00106-6922-UM0700089/14 RW-II.7160.31.89.2014.BS		089/14		ostrowski		OSTROŁĘCKI		1		1		33,346.16		20,333.00		64		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		T		p

		391.		Gmina Potworów		Potworów		00079-6922-UM0700077/14 RW-II.7160.31.77.2014.BS		077/14		przysuski		RADOMSKI		1		1		64,615.89		39,399.00		478		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		T		p

		393.		Gmina Potworów		Potworów		00080-6922-UM0700079/14 RW-II.7160.31.79.2014.BS		079/14		przysuski		RADOMSKI		1		1		46,294.36		20,888.00		353		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		T		p

		394.		Gmina Mokobody		Mokobody		00040-6922-UM0700026/14 RW-II.7160.31.26.2014.BS		026/14		siedlecki		SIEDLECKI		1		1		326,209.93		200,731.00		190		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		T		p

		396.		Gmina Rusinów		Rusinów		00128-6922-UM0700076/14 RW-II.7160.31.76.2014.BS		076/14		przysuski		RADOMSKI		1		1		214,760.01		128,883.00		413		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		T		p

		398.		Gmina Długosiodło		Długosiodło		00018-6922-UM0700186/14 RW-II.7160.31.186.2014.BS		186/14		wyszkowski		OSTROŁĘCKI		1, 3b, 7		1, 027, 1		259,219.76		142,616.00		7858		zaspokajanie potrzeb społrcznych w zakresie sportu i rekreacji		zaspokajanie potrzeb społrcznych w zakresie sportu i rekreacji		T		p

		398.		Gmina Długosiodło		Długosiodło		00018-6922-UM0700186/14 RW-II.7160.31.186.2014.BS		186/14		wyszkowski		OSTROŁĘCKI		1		1		25,906.26		15,796.50								T

		398.		Gmina Długosiodło		Długosiodło		00018-6922-UM0700186/14 RW-II.7160.31.186.2014.BS		186/14		wyszkowski		OSTROŁĘCKI		3b		0.27		58,929.93		27,450.38								T

		398.		Gmina Długosiodło		Długosiodło		00018-6922-UM0700186/14 RW-II.7160.31.186.2014.BS		186/14		wyszkowski		OSTROŁĘCKI		7		1		174,383.57		99,369.82								T

		399.		Gmina Długosiodło		Długosiodło		00017-6922-UM0700185/14 RW-II.7160.31.185.2014.BS		185/14		wyszkowski		OSTROŁĘCKI		2		1		208,894.59		93,608.00		847		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		T		p

		400.		Gmina Długosiodło		Długosiodło		00014-6922-UM0700182/14 RW-II.7160.31.182.2014.BS		182/14		wyszkowski		OSTROŁĘCKI		2		1		52,837.59		32,128.00		206		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		T		p

		401.		Gmina Wieczfnia Kościelna		Wieczfnia Kościelna		00133-6922-UM0700108/14 RW-II.7160.31.108.2014.BS		108/14		mławski		CIECHANOWSKI		10		1		98,453.65		60,032.00		569		zachowanie dziedzictwa kulturowego		zachowanie dziedzictwa kulturowego		T		p

		402.		Gmina Wąsewo		Wąsewo		00032-6922-UM0700064/14 RW-II.7160.31.64.2014.BS		064/14		ostrowski		OSTROŁĘCKI		1		1		435,000.75		265,366.00		289		infrastruktura publiczna		zaspokajanie potrzeb społrcznych w zakresie sportu i rekreacji		T		p

		403.		Gmina Wąsewo		Wąsewo		00033-6922-UM0700065/14 RW-II.7160.31.65.2014.BS		065/14		ostrowski		OSTROŁĘCKI		2		1		136,304.06		83,806.00		250		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		T		p

		404.		Gmina Rościszewo		Rościszewo		00008-6922-UM0700134/14 RW-II.7160.31.134.2014.BS		134/14		sierpecki		PŁOCKI		1		1		143,117.98		87,267.00		4320		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		T		p

		405.		Gmina Domanice		Domanice		00075-6922-UM0700133/14 RW-II.7160.31.133.2014.BS		133/14		siedlecki		SIEDLECKI		1		1		922,366.22		500,000.00		761		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		T		p

		406.		Gmina Olszewo-Borki		Olszewo-Borki		00054-6922-UM0700176/14 RW-II.7160.31.176.2014.BS		176/14		ostrołęcki		OSTROŁĘCKI		1		1		161,533.30		98,495.00		275		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		T		p

		407.		Gmina Olszewo-Borki		Olszewo-Borki		00055-6922-UM0700179/14 RW-II.7160.31.179.2014.BS		179/14						2		1		195,077.63		118,949.00		399		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna

		408.		Gmina Kuczbork-Osada		Kuczbork-Osada		00094-6922-UM0700141/14 RW-II.7160.31.141.2014.BS		141/14		żuromiński		CIECHANOWSKI		6		1		165,489.24		100,908.00		279		zaspokajanie potrzeb społrcznych w zakresie sportu i rekreacji		zaspokajanie potrzeb społrcznych w zakresie sportu i rekreacji		T		p

		409.		Gmina Wyszków		Wyszków		00123-6922-UM0700171/14 RW-II.7160.31.171.2014.BS		171/14		wyszkowski		OSTROŁĘCKI		2		5		437,397.81		266,832.00		2761		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		T		p

		410.		Gmina Szulborze Wielkie		Szulborze Wielkie		00089-6922-UM0700104/14 RW-II.7160.31.104.2014.BS		104/14		ostrowski		OSTROŁĘCKI		1		1		171,408.41		104,936.00		382		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		T		p

		411.		Gmina Mochowo		Mochowo		00045-6922-UM0700039/14 RW-II.7160.31.39.2014.BS		039/14		siedlecki		SIEDLECKI		4		1		99,734.28		61,087.00		440		zaspokajanie potrzeb społrcznych w zakresie sportu i rekreacji		zaspokajanie potrzeb społrcznych w zakresie sportu i rekreacji		T		p

		412.		Gmina Wieliszew		Wieliszew		00144-6922-UM0700069/14 RW-II.7160.31.69.2014.BS		069/14		legionowski		WARSZAWSKI WSCHODNI		2		1		213,538.41		86,804.00		1098		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		T		p

		413.		Gmina Wieliszew		Wieliszew		00143-6922-UM0700068/14 RW-II.7160.31.68.2014.BS		068/14		legionowski		WARSZAWSKI WSCHODNI		2		1		246,499.99		100,203.00		798		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		T		p

		414.		Gmina Płoniawy-Bramura		Płoniawy-Bramura		00059-6922-UM0700006/14 RW-II.7160.31.6.2014.BS		006/14		makowski		OSTROŁĘCKI		1		1		381,314.71		200,655.00		231		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		T		p

		415.		Gmina Baboszewo		Baboszewo		00031-6922-UM0700121/14 RW-II.7160.31.121.2014.BS		121/14		płoński		CIECHANOWSKI		2		1		298,370.11		140,930.00		2102		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		T		p

		416.		Gmina Mszczonów		Mszczonów		00127-6922-UM0700067/14 RW-II.7160.31.67.2014.BS		067/14		żyrardowski		ŻYRARDOWSKI		2		1		175,581.11		70,495.00		87		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		T		p

		417.		Gmina Wodynie		Wodynie		00083-6922-UM0700035/14 RW-II.7160.31.35.2014.BS		035/14		siedlecki		SIEDLECKI		2		1		157,448.00		96,004.00		404		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		T		p

		418.		Gmina Mszczonów		Mszczonów		00126-6922-UM0700066/14 RW-II.7160.31.66.2014.BS		066/14		żyrardowski		ŻYRARDOWSKI		2		1		367,373.09		149,338.00		154		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		T		p

		419.		Gmina Jadów		Jadów		00030-6922-UM0700018/14 RW-II.7160.31.18.2014.BS		018/14		wołomiński		WARSZAWSKI WSCHODNI		2		1		106,607.15		63,052.00		7652		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		T		p

		420.		Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. św. Stanisława BM w Żurominku				00091-6922-UM0700028/14 RW-II.7160.31.28.2014.BS		028/14		mławski		CIECHANOWSKI		2		1		234,427.62		175,820.00		376		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		T		p

		421.		Miasto i Gmina Pilawa		o i Gmina Pilawa		00141-6922-UM0700163/14 RW-II.7160.31.163.2014.BS		163/14		garwoliński		SIEDLECKI		2		3		451,704.60		172,474.00		3652		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		T		p

		422.		Gmina Nowa Sucha		Nowa Sucha		00057-6922-UM0700154/14 RW-II.7160.31.154.2014.BS		154/14		sochaczewski		ŻYRARDOWSKI		1		1		343,861.90		209,760.00		393		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		T		p

		423.		Gmina Promna		Promna		00046-6922-UM0700109/14 RW-II.7160.31.109.2014.BS		109/14		białobrzeski		RADOMSKI		7		1		585,319.83		344,046.00		231		zaspokajanie potrzeb społrcznych w zakresie sportu i rekreacji		zaspokajanie potrzeb społrcznych w zakresie sportu i rekreacji		T		p

		424.		Parafia Rzymsko-Katolicka pw. św. Bartłomieja Apostoła w Paprotni				00095-6922-UM0700070/14 RW-II.7160.31.70.2014.BS		070/14		siedlecki		SIEDLECKI		8		1		385,000.11		288,750.00		1137		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		T		p

		425.		Gmina Miastków Kościelny		Miastków Kościelny		00099-6922-UM0700050/14 RW-II.7160.31.50.2014.BS		050/14		garwoliński		SIEDLECKI		2		1		57,238.49		34,901.00		434		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		T		p

		426.		Miasto i Gmina Gąbin		o i Gmina Gąbin		00074-6922-UM0700015/14 RW-II.7160.31.15.2014.BS		015/14		płocki		PŁOCKI		1		1		442,333.34		218,600.00		109		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		T		p

		427.		Gmina Andrzejewo		Andrzejewo		00023-6922-UM0700151/14 RW-II.7160.31.151.2014.BS		151/14		ostrowski		OSTROŁĘCKI		1		1		104,814.84		52,832.00		633		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		T		p

		428.		Gmina Andrzejewo		Andrzejewo		00022-6922-UM0700152/14 RW-II.7160.31.152.2014.BS		152/14		ostrowski		OSTROŁĘCKI		1		1		298,790.55		181,117.26		331		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		T		p

		429.		Gmina Przasnysz		Przasnysz		00034-6922-UM0700059/14 RW-II.7160.31.59.2014.BS		059/14		przasnyski		OSTROŁĘCKI		1		1		275,364.23		140,804.00		7000		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		T		p

		430.		Gmina Sobienie-Jeziory		Sobienie-Jeziory		00140-6922-UM0700043/14 RW-II.7160.31.43.2014.BS		043/14		otwocki		WARSZAWSKI WSCHODNI		2		1		257,079.90		155,642.00		1362		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		T		p

		431.		Gmina Pokrzywnica		Pokrzywnica		00068-6922-UM0700088/14 RW-II.7160.31.88.2014.BS		088/14		pułtuski		CIECHANOWSKI		1		1		1,082,770.86		500,000.00		200		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		T		p

		432.		Gmina Suchożebry		Suchożebry		00118-6922-UM0700003/14 RW-II.7160.31.3.2014.BS		003/14		siedlecki		SIEDLECKI		1.2		1.1		747,588.38		423,640.00		282		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		T		p

				Gmina Suchożebry		Suchożebry		00118-6922-UM0700003/14 RW-II.7160.31.3.2014.BS		003/14		siedlecki		SIEDLECKI		1		1		539,648.64		296,848.27								T

				Gmina Suchożebry		Suchożebry		00118-6922-UM0700003/14 RW-II.7160.31.3.2014.BS		003/14		siedlecki		SIEDLECKI		2		1		207,939.74		126,791.73								T

		433.		Gmina Opinogóra Górna		Opinogóra Górna		00122-6922-UM0700087/14 RW-II.7160.31.87.2014.BS		087/14		ciechanowski		CIECHANOWSKI		1		1		92,654.18		44,794.00		117		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		T		p

		434.		Gmina Łochów		Łochów		00050-6922-UM0700158/14 RW-II.7160.31.158.2014.BS		158/14		węgrowski		SIEDLECKI		2		1		392,333.52		218,202.00		506		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		T		p

		435.		Gmina Myszyniec		Myszyniec		00085-6922-UM0700086/14 RW-II.7160.31.86.2014.BS		086/14		ostrołęcki		OSTROŁĘCKI		2		1		324,395.27		185,511.00		3127		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		T		p

		436.		Gmina Glinojeck		Glinojeck		00125-6922-UM0700031/14 RW-II.7160.31.31.2014.BS		031/14		ciechanowski		CIECHANOWSKI		1		3		372,542.75		125,859.00		3628		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		T		p

		437.		Gmina Suchożebry		Suchożebry		00119-6922-UM0700004/14 RW-II.7160.31.4.2014.BS		004/14		siedlecki		SIEDLECKI		1.2		1.1		400,278.60		227,739.00		326		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		T		p

				Gmina Suchożebry		Suchożebry		00119-6922-UM0700004/14 RW-II.7160.31.4.2014.BS		004/14		siedlecki		SIEDLECKI		1		1		283,041.28		169,568.30								T

				Gmina Suchożebry		Suchożebry		00119-6922-UM0700004/14 RW-II.7160.31.4.2014.BS		004/14		siedlecki		SIEDLECKI		2		1		117,237.32		58,170.70								T

		438.		Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Gminy Stoczek		rzyszenie na rzecz R		00110-6922-UM0700150/14 RW-II.7160.31.150.2014.BS		150/14		węgrowski		SIEDLECKI		1		1		257,728.39		190,350.00		227		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		T		p

		439.		Gmina Raciąż		Raciąż		00120-6922-UM0700147/14 RW-II.7160.31.147.2014.BS		147/14		płoński		CIECHANOWSKI		1		2		348,826.33		212,698.00		597		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		T		p

		440.		Gmina Zbuczyn		Zbuczyn		00003-6922-UM0700117/14 RW-II.7160.31.117.2014.BS		117/14		siedlecki		SIEDLECKI		1		1		392,300.14		159,471.00		229		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		T		p

		441.		Gmina Zbuczyn		Zbuczyn		00001-6922-UM0700118/14 RW-II.7160.31.118.2014.BS		118/14		siedlecki		SIEDLECKI		1		1		384,494.62		156,298.00		130		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		T		p

		442.		Gmina Przesmyki		Przesmyki		00104-6922-UM0700013/14 RW-II.7160.31.13.2014.BS		013/14		siedlecki		SIEDLECKI		1.4		4.1		805,350.96		469,706.00		526		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		T		p

		442.		Gmina Przesmyki		Przesmyki		00104-6922-UM0700013/14 RW-II.7160.31.13.2014.BS		013/14		siedlecki		SIEDLECKI		1		4		774,017.68		450,600.00								T

		442.		Gmina Przesmyki		Przesmyki		00104-6922-UM0700013/14 RW-II.7160.31.13.2014.BS		013/14		siedlecki		SIEDLECKI		4		1		31,333.28		19,106.00								T

		443.		Gmina Rybno		Rybno		00115-6922-UM0700081/14 RW-II.7160.31.81.2014.BS		081/14		sochaczewski		ŻYRARDOWSKI		2		1		366,112.56		154,000.00		586		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		T		p

		444.		Gmina Parysów		Parysów		00130-6922-UM0700155/14 RW-II.7160.31.155.2014.BS		155/14		garwoliński		SIEDLECKI		1		1		67,703.09		37,487.00		194		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		T		p

		445.		Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętej Trójcy w Chotczy				00078-6922-UM0700063/14 RW-II.7160.31.63.2014.BS		063/14		lipski		RADOMSKI		12		1		342,049.46		256,497.00		1405		zachowanie dziedzictwa kulturowego		zachowanie dziedzictwa kulturowego		T		p

		446.		Gmina Baranowo		Baranowo		00020-6922-UM0700021/14 RW-II.7160.31.21.2014.BS		021/14		ostrołęcki		OSTROŁĘCKI		2		3		331,465.52		192,756.00		668		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		T		p

		447.		Gmina Rzekuń		Rzekuń		00135-6922-UM0700024/14 RW-II.7160.31.24.2014.BS		024/14		ostrołęcki		OSTROŁĘCKI		1		1		451,044.77		272,967.00		318		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		T		p

		448.		Gmina Siedlce		Siedlce		00121-6922-UM0700005/14 RW-II.7160.31.5.2014.BS		005/14		siedlecki		SIEDLECKI		1		1		820,065.60		484,651.00		903		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		T		p

		449.		Parafia Rzymskokatolicka p.w. Świętej Trójcy w Żeliszewie Podkościelnym				00037-6922-UM0700010/14 RW-II.7160.31.10.2014.BS		010/14		siedlecki		SIEDLECKI		12		1		535,698.90		401,774.17		1755		zachowanie dziedzictwa kulturowego		zachowanie dziedzictwa kulturowego		T		p

		450.		Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Anny w Kobylinkach				00116-6922-UM0700146/14 RW-II.7160.31.146.2014.BS		146/14		płocki		PŁOCKI		12		1		167,131.75		124,832.00		1000		zachowanie dziedzictwa kulturowego		zachowanie dziedzictwa kulturowego		T		p

		451.		Gmina Grabów nad Pilicą		Grabów nad Pilicą		00042-6922-UM0700012/14 RW-II.7160.31.12.2014.BS		012/14		kozienicki		RADOMSKI		2		1		426,224.10		254,532.00		887		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		T		p

		452.		Gmina Krasnosielc		Krasnosielc		00010-6922-UM0700016/14 RW-II.7160.31.16.2014.BS		016/14		makowski		OSTROŁĘCKI		2		10		350,075.69		214,176.00		2319		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		T		p

		453.		Gmina Długosiodło		Długosiodło		00013-6922-UM0700181/14 RW-II.7160.31.181.2014.BS		181/14		wyszkowski		OSTROŁĘCKI		1		1		199,579.51		104,756.00		7,858		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		T		p

		454.		Gmina Długosiodło		Długosiodło		00019-6922-UM0700187/14 RW-II.7160.31.187.2014.BS		187/14		wyszkowski		OSTROŁĘCKI		1		1		263,731.72		121,815.00		7858		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		T		p

		455.		Gmina Długosiodło		Długosiodło		00015-6922-UM0700183/14 RW-II.7160.31.183.2014.BS		183/14		wyszkowski		OSTROŁĘCKI		2		1		125,555.20		71,095.00		194		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		T		p

		456.		Gmina Gozdowo		Gozdowo		00004-6922-UM0700023/14 RW-II.7160.31.23.2014.BS		023/14		sierpecki		PŁOCKI		7		1		594,027.15		237,974.00		569		zaspokajanie potrzeb społrcznych w zakresie sportu i rekreacji		zaspokajanie potrzeb społrcznych w zakresie sportu i rekreacji		T		p

		457.		Gmina Gozdowo		Gozdowo		00005-6922-UM0700042/14 RW-II.7160.31.42.2014.BS		042/14		sierpecki		PŁOCKI		6		1		307,230.27		121,890.00		1444		zaspokajanie potrzeb społrcznych w zakresie sportu i rekreacji		zaspokajanie potrzeb społrcznych w zakresie sportu i rekreacji		T		p

		458.		Gmina Latowicz		Latowicz		00107-6922-UM0700131/14 RW-II.7160.31.131.2014.BS		131/14		miński		WARSZAWSKI WSCHODNI		2		1		220,708.64		134,578.00		1383		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		T		p

		459.		Gmina Krasnosielc		Krasnosielc		00011-6922-UM0700017/14 RW-II.7160.31.17.2014.BS		017/14		makowski		OSTROŁĘCKI		6		1		119,490.00		73,230.00		236		zaspokajanie potrzeb społrcznych w zakresie sportu i rekreacji		zaspokajanie potrzeb społrcznych w zakresie sportu i rekreacji		T		p

		460.		Gmina Sanniki		Sanniki		00111-6922-UM0700173/14 RW-II.7160.31.173.2014.BS		173/14		gostyniński		PŁOCKI		1		1		678,779.82		418,291.00		409		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		T		p

		461.		Gmina Sanniki		Sanniki		00112-6922-UM0700172/14 RW-II.7160.31.172.2014.BS		172/14		gostyniński		PŁOCKI		1		1		1,161,215.73		500,000.00		2064		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		T		p

		462.		Gmina Troszyn		Troszyn		00048-6922-UM0700084/14 RW-II.7160.31.84.2014.BS		084/14		ostrołęcki		OSTROŁĘCKI		1		1		541,343.23		331,349.00		194		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		T		p

		463.		Gmina Zbuczyn		Zbuczyn		00002-6922-UM0700116/14 RW-II.7160.31.116.2014.BS		116/14		siedlecki		SIEDLECKI		1		1		399,696.84		162,478.00		256		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		T		p

		464.		Gmina Rościszewo		Rościszewo		00009-6922-UM0700119/14 RW-II.7160.31.119.2014.BS		119/14		sierpecki		PŁOCKI		2		1		204,142.39		124,477.00		4320		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		T		p

		465.		Gmina Dąbrówka		Dąbrówka		00067-6922-UM0700166/14 RW-II.7160.31.166.2014.BS		166/14		wołomiński		WARSZAWSKI WSCHODNI		2		1		66,093.50		40,300.00		673		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		T		p

		466.		Gmina Miasto Raciąż		Miasto Raciąż		00132-6922-UM0700120/14 RW-II.7160.31.120.2014.BS		120/14		płoński		CIECHANOWSKI		2		1		96,083.53		58,587.00		4521		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		T		p

		467.		Gmina Mińsk Mazowiecki		Mińsk Mazowiecki		00137-6922-UM0700061/14 RW-II.7160.31.61.2014.BS		061/14		miński		WARSZAWSKI WSCHODNI		2		4		559,103.85		270,358.00		1722		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		T		p

		468.		Gmina Borowie		Borowie		00103-6922-UM0700107/14 RW-II.7160.31.107.2014.BS		107/14		garwoliński		SIEDLECKI		1		1		593,100.19		319,058.00		676		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		T		p

		469.		Gmina Strzegowo		Strzegowo		00060-6922-UM0700127/14 RW-II.7160.31.127.2014.BS		127/14		mławski		CIECHANOWSKI		2		3		629,388.61		335,666.00		2145		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		T		p

		470.		Gmina Górzno		Górzno		00109-6922-UM0700001/14 RW-II.7160.31.1.2014.BS		001/14		garwoliński		SIEDLECKI		2		1		438,067.96		142,800.00		907		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		T		p

		471.		Gmina Jednorożec		Jednorożec		00077-6922-UM0700126/14 RW-II.7160.31.126.2014.BS		126/14		przasnyski		OSTROŁĘCKI		1		1		655,232.30		370,458.00				zaspokajanie potrzeb społrcznych w zakresie sportu i rekreacji		zaspokajanie potrzeb społrcznych w zakresie sportu i rekreacji		T		p

		472.		Gmina Tarczyn		Tarczyn		00142-6922-UM0700130/14 RW-II.7160.31.130.2014.BS		130/14		piaseczyński		WARSZAWSKI ZACHODNI		2		1		38,646.60		15,710.00		500		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		T		p

		473.		Gmina Garbatka - Letnisko		Garbatka - Letnisko		00131-6922-UM0700140/14 RW-II.7160.31.140.2014.BS		140/14		kozienicki		RADOMSKI		2		1		132,493.63		72,000.00		3022		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		T		p

		474.		Gmina Czerwińsk nad Wisłą		Czerwińsk nad Wisłą		00024-6922-UM0700129/14 RW-II.7160.31.129.2014.BS		129/14		płoński		CIECHANOWSKI		6		1		948,585.85		500,000.00		324		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		T		p

		475.		Gminia Goworowo		Goworowo		00036-6922-UM0700074/14 RW-II.7160.31.74.2014.BS		074/14		ostrołęcki		OSTROŁĘCKI		1		1		363,127.28		221,419.00		413		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		T		p

		476.		Gmina Cegłów		Cegłów		00114-6922-UM0700053/14 RW-II.7160.31.53.2014.BS		053/14		miński		WARSZAWSKI WSCHODNI		4		2		232,115.26		141,533.70		6130		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		T		p

		477.		Gmina Cegłów		Cegłów		00113-6922-UM0700052/14 RW-II.7160.31.52.2014.BS		052/14		miński		WARSZAWSKI WSCHODNI		4		1		428,404.43		242,098.00		600		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		T		p

		478.		Gmina Troszyn		Troszyn		00049-6922-UM0700085/14 RW-II.7160.31.85.2014.BS		085/14		ostrołęcki		OSTROŁĘCKI		1		1		658,213.02		402,892.00		94		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		T		p

		479.		Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Bartłomieja w Brzózie				00026-6922-UM0700062/14 RW-II.7160.31.62.2014.BS		062/14		kozienicki		RADOMSKI		12		1		345,650.96		258,800.00		1405		zachowanie dziedzictwa kulturowego		zachowanie dziedzictwa kulturowego		T		p

		480.		Parafia Rzymskokatolicka pw. NMP Królowej Różańca świętego w Wysokim Kole				00100-6922-UM0700058/14 RW-II.7160.31.58.2014.BS		058/14		kozienicki		RADOMSKI		12		1		669,032.09		500,000.00		1405		zachowanie dziedzictwa kulturowego		zachowanie dziedzictwa kulturowego		T		p

		481.		Gmina Pomiechówek		Pomiechówek		00138-6922-UM0700019/14 RW-II.7160.31.19.2014.BS		019/14		nowodworski		WARSZAWSKI ZACHODNI		2		1		128,342.11		78,257.00		312		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		T		p

		482.		Gmina Potworów		Potworów		00081-6922-UM0700078/14 RW-II.7160.31.78.2014.BS		078/14		przysuski		RADOMSKI		1		1		31,573.67		19,252.00		286		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		T		p

		483.		Gmina Lelis		Lelis		00105-6922-UM0700008/14 RW-II.7160.31.8.2014.BS		008/14		ostrołęcki		OSTROŁĘCKI		2		1		184,958.58		112,779.00		788		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		T		p

		484.		Gmina Długosiodło		Długosiodło		00012-6922-UM0700180/14 RW-II.7160.31.180.2014.BS		180/14		wyszkowski		OSTROŁĘCKI		2		1		124,368.73		57,327.00		292		infrastruktura publiczna		infrastruktura publiczna		T		p
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N radomski wykresy

		typ operacji		zakres		efekty rzeczowe		wartośc calkowita projektu (zł)

		Infrastruktura publiczna		Liczba wybudowanych, przebudowanych lub wyposażonych budynków pełniących funkcje rekreacyjne, sportowe i społeczno-kulturalne, w tym świetlic, domów kultury, z wyłączeniem szkół, przedszkoli i żłobków (szt)		51		19,521,233.07

		Infrastruktura publiczna		Liczba ukształtowanych obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokajania potrzeb mieszkańców, sprzyjających nawiązywaniu kontaktów społecznych, ze względu na ich położenie oraz cechy funkcjonalno-przestrzenne (szt)		15		5,369,153.43

		Zaspokajanie potrzeb społecznych w zakresie sportu i rekreacji		Liczba wybudowanych, przebudowanych lub wyposażonych obiektów małej architektury (szt)		12		1,902,014.66

		Zaspokajanie potrzeb społecznych w zakresie sportu i rekreacji		Liczba wybudowanych, przebudowanych lub wyremontowanych obiektów sportowych, placów zabaw, miejsc rekreacji, przeznaczonych do użytku publicznego (szt)		29		9,955,756.95

		Zaspokajanie potrzeb społecznych w zakresie sportu i rekreacji		Urządzone tereny zielone, parki i inne miejsca wypoczynku (szt)		9		3,723,066.53

		Zaspokajanie potrzeb społecznych w zakresie sportu i rekreacji		Liczba zagospodarowanych zbiorników i cieków wodnych w celu rekreacji lub poprawy estetyki miejscowości (szt)		2		1,258,432.44

		Zachowanie dziedzictwa kulturowego		Liczba odnowionych lub objętych konserwacją miejsc pamięci (szt)		1		335,927.23

		Zachowanie dziedzictwa kulturowego		Liczba odnowionych obiektów charakterystycznych dla danego regionu lub tradycji budownictwa, adaptowanych na cele publiczne (szt)		1		94,426.83

		Zachowanie dziedzictwa kulturowego		Liczba odnowionych elewacji zewnętrznych i dachów w budynkach architektury sakralnej wpisanych do rejestru zabytków lub objętych wojewódzką ewidencją zabytków i cmentarzy wpisanych do rejestru zabytków (szt)		12		3,765,240.65

		Zaspokajanie potrzeb społecznych w zakresie turystyki		Wybudowane ścieżki rowerowe, szlaki turystyczne (km)		2		728,062.81

				Suma końcowa		134		46,653,314.60

		liczba umów z odnowy wsi w NUTS radomskim

		powiat		liczba umów		zrealizowane płatności EFRROW (zł)

		powiat białobrzeski		12		3,380,759.87

		powiat kozienicki		12		2,283,260.00

		powiat lipski		14		3,369,377.00

		powiat przysuski		24		5,015,455.04

		powiat radomski		29		6,889,356.56

		powiat szydłowiecki		9		2,775,177.57

		powiat zwoleński		4		1,092,804.00

		Suma końcowa		104		24,806,190.04
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		grodziski 2 umowy

		legionowski 10 umów

		miński 27 umów

		nowodworski 13 umów

		otwocki 11 umów

		piaseczyński 6 umów

		pruszkowski 3 umowy

		wołomiński 18 umów

		warszawski zachodni 7 umów
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N radomsski

		

		Etykiety wierszy		Suma z 13.		Suma z 16.				Suma z 17.

		powiat białobrzeski 12 umów		5,581,641.09		4,550,383.58				3.38

		powiat kozienicki 12 umów		3,535,155.73		3,107,055.76				2.28

		powiat lipski 14 umów		5,506,744.59		4,519,000.32				3.37

		powiat przysuski 24 umów		10,047,005.58		7,855,402.19				5.02

		powiat radomski 29 umów		15,039,310.77		11,568,120.12				6.89

		powiat szydłowiecki 9 umów		4,659,564.35		3,723,926.83				2.78

		powiat zwoleński 4 umowy		1,938,241.53		1,457,976.46				1.09

		Suma końcowa		46,307,663.64		36,781,865.26				24,806,190.04

		efekty  rzeczowe realizacji inwestycji		Efekty rzeczowe (szt / km)		koszty całkowite inwestycji

		Wybudowane/przebudowane lub wyposażone budynki pełniące funkcje rekreacyjne, sportowe i społeczno-kulturalne, w tym świetlic, domów kultury, z wyłączeniem szkół, przedszkoli i żłobków		51		19,521,233.07

		Ukształtowane obszary o szczególnym znaczeniu dla zaspokajania potrzeb mieszkańców, sprzyjające nawiązywaniu kontaktów społecznych, ze względu na ich położenie oraz cechy funkcjonalno-przestrzenne		15		5,369,153.43

		Wybudowane/przebudowane lub wyposażone obiekty małej architektury		12		1,902,014.66

		Wybudowane/przebudowane lub wyremontowane obiekty sportowe, place zabaw, miejsca rekreacji, przeznaczone do użytku publicznego		29		9,955,756.95

		Urządzone tereny zielone, parki i inne miejsca wypoczynku		9		3,723,066.53

		Zagospodarowane zbiornike i cieki wodne w celu rekreacji lub poprawy estetyki miejscowości		2		1,258,432.44

		Odnowione elewacje zewnętrzne i dachy w budynkach architektury sakralnej wpisane do rejestru zabytków lub objęte wojewódzką ewidencją zabytków i cmentarze wpisane do rejestru zabytków		12		3,765,240.65

		Wybudowane ścieżki rowerowe, szlaki turystyczne		2		728,062.81

		Odnowione lub objęte konserwacją miejsca pamięci		1		335,927.23

		Odnowione obiekty charakterystyczne dla danego regionu lub tradycji budownictwa, adaptowane na cele publiczne		1		94,426.83

				Wartości

				wartośc efektu rzeczowego		Wydatki całkowite mln				Suma z Wydatki całkowite

		infrastruktura publiczna (szt.)		66		24.90				19,521,233.07

		Zaspokajanie potrzeb społecznych w zakresie sportu i rekreacji (szt)		52		16.84				1,902,014.66

		Zachowanie dziedzictwa kulturowego (szt)		14		4.20				335,927.23

		Zaspokajanie potrzeb społecznych w zakresie turystyki (km)		2.28		0.73				728,062.81

		Suma końcowa		134		46.67				46,653,314.60





N radomsski

		



Suma z 17.



Arkusz1

		





321 siedlecki

		



Efekty rzeczowe (szt / km)

koszty całkowite inwestycji



321 radomski

		

		Małe projekty

		białobrzeski 84 umowy		1,850,207.79		3211694.72		2049160.63

		kozienicki 66 umów		1,668,815.86		2754120.03		1821383.92

		lipski 4 umowy		79,806.72		129380		84806.72

		przysuski 62 umowy		934,268.22		1751093.22		1004952.54

		radomski 107 umów		1,653,638.05		3046942.12		1759661.93

		szydłowiecki 45 umów		644,837.49		1164437.92		738978.91

		zwoleński 62 umowy		965,544.96		1792899.93		1007555.82

		Małe projekty płocki

		Etykiety wierszy		Liczba z nr umowy		Suma z 17.

		gostyniński 43 umowy		43		933,273.98

		płocki 126 umów		126		2,481,599.73

		sierpecki 42 umowy		42		840,544.38

		Suma końcowa		211		4,255,418.09





321 radomski

		





312 plocki

		





radomski wsz dz

		

		Etykiety wierszy		Liczba z nr umowy		Suma z 17.

		garwoliński 30 umów		30		34,344,707.25

		łosicki 9 umów		9		14,171,106.54

		siedlecki 28 umów		28		31,553,437.56

		sokołowski 16 umów		16		14,334,767.33

		węgrowski 11 umów		11		20,564,815.05

		Suma końcowa		94		114,968,833.73

		Małe projekty

		Etykiety wierszy		Liczba z nr umowy		Suma z 17.

		garwoliński 89 umów		89		1,676,766.34

		siedlecki 103 umowy		103		1,629,656.43

		sokołowski 26 umów		26		395,290.62

		węgrowski 92 umowy		92		1,308,665.00

		Suma końcowa		310		5,010,378.39





radomski wsz dz

		





ciechanowski

		





ostrołęcki

		

		Etykiety wierszy		Liczba z nr umowy		Suma z 13.		Suma z 16.		Suma z 17.

		powiat białobrzeski 8 umów		8		21,491,390.03		17,275,374.41		11,324,053.81

		powiat kozienicki 16 umów		16		34,423,192.32		22,493,445.01		14,662,342.46

		powiat lipski 11 umów		11		15,226,079.72		11,425,130.99		8,558,570.00

		powiat przysuski 16 umów		16		38,684,888.71		30,389,776.34		20,282,188.36

		powiat radomski 30 umów		30		66,173,750.51		53,089,153.53		35,362,908.96

		powiat szydłowiecki 5 umów		5		14,710,205.50		11,879,102.23		7,441,333.00

		powiat zwoleński 8 umów		8		16,835,314.60		12,612,714.93		8,324,470.88

		Suma końcowa		94		207,544,821.39		159,164,697.44		105,955,867.47





ostrołęcki

		





zyrardowski

		

		gostyniński 6 umów		6		7,042,537.00

		płocki 28 umów		28		33,252,225.06

		sierpecki 15 umów		15		16,058,769.80

		Suma końcowa		49		56,353,531.86





zyrardowski

		





warszawski

		

		Etykiety wierszy		Liczba z nr umowy		Suma z 13.		Suma z 16.		Suma z 17.

		powiat białobrzeski 111 umów		111		31,925,752.15		25,149,578.11		17,467,638.62

		powiat kozienicki 118 umów		118		47,047,099.46		32,675,247.26		22,259,320.32

		powiat lipski 48 umów		48		53,992,558.77		42,075,780.99		31,363,066.89

		powiat przysuski 124 umów		124		65,656,563.98		51,175,394.82		34,548,017.51

		powiat radomski 220 umów		220		127,128,860.22		97,613,856.20		67,981,647.74

		powiat szydłowiecki 72 umowy		72		23,883,525.78		18,859,142.79		12,817,135.01

		powiat zwoleński 86 umowy		86		29,677,088.30		22,192,353.59		16,220,755.32

		Suma końcowa		779		379,311,448.66		289,741,353.76		202,657,581.41

																Etykiety wierszy		liczba umów (szt)		zrealizowane płatności EFRROW (zl)

																powiat białobrzeski		111		17,467,638.62

																powiat kozienicki		118		22,259,320.32

																powiat lipski		48		31,363,066.89

																powiat przysuski		124		34,548,017.51

																powiat radomski		220		67,981,647.74

																powiat szydłowieck		72		12,817,135.01

																powiat zwoleński		86		16,220,755.32

																Suma końcowa		779		202,657,581.41





warszawski

		



[]

[]

[]

[]

[]

[]

[]



		



liczba umów (szt)

zrealizowane płatności EFRROW (zl)



		

		działanie		413_małe projekty

		staus		zakończony

		województwo		mazowieckie

		NUTS		CIECHANOWSKI

		subregiony		(Wszystko)

		Etykiety wierszy		Liczba z nr umowy		Suma z 17.

		ciechanowski 51 umów		51		854,838.31

		mławski 43 umowy		43		824,640.35

		płoński 76 umów		76		1,536,789.82

		pułtuski76 umów		76		1,302,839.97

		żuromiński 13 umów		13		251,069.29

		Suma końcowa		259		4,770,177.74





		





		

		działanie		321

		staus		zakończony

		województwo		mazowieckie

		NUTS		OSTROŁĘCKI

		subregiony		(Wszystko)

		Etykiety wierszy		Liczba z nr umowy		Suma z 17.

		makowski 21 umów		21		22,953,587.71

		ostrołęcki 26 umów		26		30,192,587.48

		ostrowski 25 umów		25		30,456,281.07

		przasnyski 16 umów		16		19,979,145.91

		wyszkowski 16 umów		16		19,352,161.00

		Suma końcowa		104		122,933,763.17

		działanie		413_małe projekty

		staus		zakończony

		województwo		mazowieckie

		NUTS		OSTROŁĘCKI

		subregiony		(Wszystko)

		Etykiety wierszy		Liczba z nr umowy		Suma z 17.

		makowski 47 umów		47		888,364.60

		ostrołęcki 62 umowy		62		1,125,210.32

		ostrowski 100 umów		100		1,682,706.18

		przasnyski 96 umowy		96		1,744,847.10

		wyszkowski 72 umowy		72		1,194,945.98

		Suma końcowa		377		6,636,074.18





		





		





		

		działanie		321

		staus		zakończony

		województwo		mazowieckie

		NUTS		ŻYRARDOWSKI

		subregiony		(Wszystko)

		Etykiety wierszy		Liczba z nr umowy		Suma z 17.

		grójecki 16 umów		16		23,149,865.10

		sochaczewski 11 umów		11		20,667,256.29

		żyrardowski 4 umowy		4		4,057,394.20

		Suma końcowa		31		47,874,515.59

		działanie		413_małe projekty

		staus		zakończony

		województwo		mazowieckie

		NUTS		ŻYRARDOWSKI

		subregiony		(Wszystko)

		Etykiety wierszy		Liczba z nr umowy		Suma z 17.

		grójecki 71 umów		71		1,188,250.68

		sochaczewski 39 umów		39		698,307.46

		żyrardowski 44 umów		44		786,037.66

		Suma końcowa		154		2,672,595.80





		





		





		

		działanie		313/322/323

		staus		zakończony

		województwo		mazowieckie

		NUTS		(Wiele elementów)

		subregiony		(Wszystko)

		Etykiety wierszy		Liczba z nr umowy		Suma z 17.

		grodziski 5 umów		1,737,640.00		1,737,640.00

		legionowski 10 umów		1,987,699.00		1,987,699.00

		miński 24 umowy		6,265,661.36		6,265,661.36

		nowodworski 15 umów		3,615,455.67		3,615,455.67

		otwocki 7 umów		1,369,669.00		1,369,669.00

		piaseczyński 3 umowy		619,450.00		619,450.00

		pruszkowski 2 umowy		940,349.29		940,349.29

		wołomiński 13 umów		3,035,768.00		3,035,768.00

		warszawski zachodni 2 umowy		421,857.00		421,857.00

		Suma końcowa		19,993,549.32		19,993,549.32

		działanie		321

		staus		zakończony

		województwo		mazowieckie

		NUTS		(Wiele elementów)

		subregiony		(Wszystko)

		Etykiety wierszy		Liczba z nr umowy

		grodziski 2 umowy		588,101.00

		legionowski 10 umów		6,335,971.15

		miński 27 umów		38,612,795.01

		nowodworski 13 umów		14,107,018.93

		otwocki 11 umów		14,459,103.69

		piaseczyński 6 umów		7,831,261.92

		pruszkowski 3 umowy		5,111,916.18

		wołomiński 18 umów		25,045,993.29

		warszawski zachodni 7 umów		6,389,933.97

		Suma końcowa		118,482,095.14





		





		







Efekty rzeczowe Podstawowe usługi dla gospodarki  
i ludności wiejskiej  

subregion warszawski 
 
  

• wybudowane sieci wodociągowe – 235 km 
• wybudowane sieci kanalizacyjne – 202 km 
• wykonane kanalizacje zagrodowe – 723 szt. 
• wybudowane oczyszczalnie ścieków – 8 szt. 
• budowa lub modernizacja targowisk – 10 szt. 

9 

 
 



PROW 2007-2013 
Działania LEADER 
na Mazowszu 
 
 35 LGD 

 budżet ok. 337 mln zł  

   (z czego działania SW  

    - 268 mln zł) 

 obszar ok. 32 tys. km2 

 ludność – 2 mln 

 liczba gmin – 265 
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Działania LEADER 
subregion warszawski 

8 Lokalnych Grup Działania 
 

 Związek Stowarzyszeń „Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego” 
 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Chełmońskiego” 
 Lokalna Grupa Działania „Między Wisłą a Kampinosem” 
 Lokalna Grupa Działania Natura i Kultura 
 Stowarzyszenie Perły Mazowsza - Lokalna Grupa Działania  
 Lokalna Grupa Działania „Zielone Sąsiedztwo” 
 Lokalna Grupa Działania Ziemi Mińskiej  
 Lokalna Grupa Działania „Równiny Wołomińskiej" 
 
 

 łączny budżet LGD ok. 93 mln zł 
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Działania LEADER  
subregion warszawski 

Małe projekty – 660 umów na kwotę ok. 12 mln zł 
 

     

 
 
 


Wykres1

		grodziski 67 umów

		legionowski 73 umowy

		miński 152 umowy

		nowodworski 65 umów

		otwocki 65 umów

		piaseczyński 26 umów

		pruszkowski 23 umowy

		wołomiński 97 umów

		warszawski zachodni 92 umowy



1165760.45

1279132.64

2904605.92

1190044.2

1097952.33

560945.68

460708.01

1777224.27

1734111.95



N radomsski

		

		Etykiety wierszy		Suma z 13.		Suma z 16.				Suma z 17.

		powiat białobrzeski 12 umów		5,581,641.09		4,550,383.58				3.38

		powiat kozienicki 12 umów		3,535,155.73		3,107,055.76				2.28

		powiat lipski 14 umów		5,506,744.59		4,519,000.32				3.37

		powiat przysuski 24 umów		10,047,005.58		7,855,402.19				5.02

		powiat radomski 29 umów		15,039,310.77		11,568,120.12				6.89

		powiat szydłowiecki 9 umów		4,659,564.35		3,723,926.83				2.78

		powiat zwoleński 4 umowy		1,938,241.53		1,457,976.46				1.09

		Suma końcowa		46,307,663.64		36,781,865.26				24,806,190.04

		efekty  rzeczowe realizacji inwestycji		Efekty rzeczowe (szt / km)		koszty całkowite inwestycji

		Wybudowane/przebudowane lub wyposażone budynki pełniące funkcje rekreacyjne, sportowe i społeczno-kulturalne, w tym świetlic, domów kultury, z wyłączeniem szkół, przedszkoli i żłobków		51		19,521,233.07

		Ukształtowane obszary o szczególnym znaczeniu dla zaspokajania potrzeb mieszkańców, sprzyjające nawiązywaniu kontaktów społecznych, ze względu na ich położenie oraz cechy funkcjonalno-przestrzenne		15		5,369,153.43

		Wybudowane/przebudowane lub wyposażone obiekty małej architektury		12		1,902,014.66

		Wybudowane/przebudowane lub wyremontowane obiekty sportowe, place zabaw, miejsca rekreacji, przeznaczone do użytku publicznego		29		9,955,756.95

		Urządzone tereny zielone, parki i inne miejsca wypoczynku		9		3,723,066.53

		Zagospodarowane zbiornike i cieki wodne w celu rekreacji lub poprawy estetyki miejscowości		2		1,258,432.44

		Odnowione elewacje zewnętrzne i dachy w budynkach architektury sakralnej wpisane do rejestru zabytków lub objęte wojewódzką ewidencją zabytków i cmentarze wpisane do rejestru zabytków		12		3,765,240.65

		Wybudowane ścieżki rowerowe, szlaki turystyczne		2		728,062.81

		Odnowione lub objęte konserwacją miejsca pamięci		1		335,927.23

		Odnowione obiekty charakterystyczne dla danego regionu lub tradycji budownictwa, adaptowane na cele publiczne		1		94,426.83

				Wartości

				wartośc efektu rzeczowego		Wydatki całkowite mln				Suma z Wydatki całkowite

		infrastruktura publiczna (szt.)		66		24.90				19,521,233.07

		Zaspokajanie potrzeb społecznych w zakresie sportu i rekreacji (szt)		52		16.84				1,902,014.66

		Zachowanie dziedzictwa kulturowego (szt)		14		4.20				335,927.23

		Zaspokajanie potrzeb społecznych w zakresie turystyki (km)		2.28		0.73				728,062.81

		Suma końcowa		134		46.67				46,653,314.60





N radomsski

		



Suma z 17.



Arkusz1

		





321 siedlecki

		



Efekty rzeczowe (szt / km)

koszty całkowite inwestycji



321 radomski

		

		Małe projekty

		białobrzeski 84 umowy		1,850,207.79		3211694.72		2049160.63

		kozienicki 66 umów		1,668,815.86		2754120.03		1821383.92

		lipski 4 umowy		79,806.72		129380		84806.72

		przysuski 62 umowy		934,268.22		1751093.22		1004952.54

		radomski 107 umów		1,653,638.05		3046942.12		1759661.93

		szydłowiecki 45 umów		644,837.49		1164437.92		738978.91

		zwoleński 62 umowy		965,544.96		1792899.93		1007555.82

		Małe projekty płocki

		Etykiety wierszy		Liczba z nr umowy		Suma z 17.

		gostyniński 43 umowy		43		933,273.98

		płocki 126 umów		126		2,481,599.73

		sierpecki 42 umowy		42		840,544.38

		Suma końcowa		211		4,255,418.09





321 radomski

		





312 plocki

		





radomski wsz dz

		

		Etykiety wierszy		Liczba z nr umowy		Suma z 17.

		garwoliński 30 umów		30		34,344,707.25

		łosicki 9 umów		9		14,171,106.54

		siedlecki 28 umów		28		31,553,437.56

		sokołowski 16 umów		16		14,334,767.33

		węgrowski 11 umów		11		20,564,815.05

		Suma końcowa		94		114,968,833.73

		Małe projekty

		Etykiety wierszy		Liczba z nr umowy		Suma z 17.

		garwoliński 89 umów		89		1,676,766.34

		siedlecki 103 umowy		103		1,629,656.43

		sokołowski 26 umów		26		395,290.62

		węgrowski 92 umowy		92		1,308,665.00

		Suma końcowa		310		5,010,378.39





radomski wsz dz

		





ciechanowski

		





ostrołęcki

		

		Etykiety wierszy		Liczba z nr umowy		Suma z 13.		Suma z 16.		Suma z 17.

		powiat białobrzeski 8 umów		8		21,491,390.03		17,275,374.41		11,324,053.81

		powiat kozienicki 16 umów		16		34,423,192.32		22,493,445.01		14,662,342.46

		powiat lipski 11 umów		11		15,226,079.72		11,425,130.99		8,558,570.00

		powiat przysuski 16 umów		16		38,684,888.71		30,389,776.34		20,282,188.36

		powiat radomski 30 umów		30		66,173,750.51		53,089,153.53		35,362,908.96

		powiat szydłowiecki 5 umów		5		14,710,205.50		11,879,102.23		7,441,333.00

		powiat zwoleński 8 umów		8		16,835,314.60		12,612,714.93		8,324,470.88

		Suma końcowa		94		207,544,821.39		159,164,697.44		105,955,867.47





ostrołęcki

		





zyrardowski

		

		gostyniński 6 umów		6		7,042,537.00

		płocki 28 umów		28		33,252,225.06

		sierpecki 15 umów		15		16,058,769.80

		Suma końcowa		49		56,353,531.86





zyrardowski

		





warszawski

		

		Etykiety wierszy		Liczba z nr umowy		Suma z 13.		Suma z 16.		Suma z 17.

		powiat białobrzeski 111 umów		111		31,925,752.15		25,149,578.11		17,467,638.62

		powiat kozienicki 118 umów		118		47,047,099.46		32,675,247.26		22,259,320.32

		powiat lipski 48 umów		48		53,992,558.77		42,075,780.99		31,363,066.89

		powiat przysuski 124 umów		124		65,656,563.98		51,175,394.82		34,548,017.51

		powiat radomski 220 umów		220		127,128,860.22		97,613,856.20		67,981,647.74

		powiat szydłowiecki 72 umowy		72		23,883,525.78		18,859,142.79		12,817,135.01

		powiat zwoleński 86 umowy		86		29,677,088.30		22,192,353.59		16,220,755.32

		Suma końcowa		779		379,311,448.66		289,741,353.76		202,657,581.41

																Etykiety wierszy		liczba umów (szt)		zrealizowane płatności EFRROW (zl)

																powiat białobrzeski		111		17,467,638.62

																powiat kozienicki		118		22,259,320.32

																powiat lipski		48		31,363,066.89

																powiat przysuski		124		34,548,017.51

																powiat radomski		220		67,981,647.74

																powiat szydłowieck		72		12,817,135.01

																powiat zwoleński		86		16,220,755.32

																Suma końcowa		779		202,657,581.41





warszawski

		



[]

[]

[]

[]

[]

[]

[]



		



liczba umów (szt)

zrealizowane płatności EFRROW (zl)



		

		działanie		413_małe projekty

		staus		zakończony

		województwo		mazowieckie

		NUTS		CIECHANOWSKI

		subregiony		(Wszystko)

		Etykiety wierszy		Liczba z nr umowy		Suma z 17.

		ciechanowski 51 umów		51		854,838.31

		mławski 43 umowy		43		824,640.35

		płoński 76 umów		76		1,536,789.82

		pułtuski76 umów		76		1,302,839.97

		żuromiński 13 umów		13		251,069.29

		Suma końcowa		259		4,770,177.74





		





		

		działanie		321

		staus		zakończony

		województwo		mazowieckie

		NUTS		OSTROŁĘCKI

		subregiony		(Wszystko)

		Etykiety wierszy		Liczba z nr umowy		Suma z 17.

		makowski 21 umów		21		22,953,587.71

		ostrołęcki 26 umów		26		30,192,587.48

		ostrowski 25 umów		25		30,456,281.07

		przasnyski 16 umów		16		19,979,145.91

		wyszkowski 16 umów		16		19,352,161.00

		Suma końcowa		104		122,933,763.17

		działanie		413_małe projekty

		staus		zakończony

		województwo		mazowieckie

		NUTS		OSTROŁĘCKI

		subregiony		(Wszystko)

		Etykiety wierszy		Liczba z nr umowy		Suma z 17.

		makowski 47 umów		47		888,364.60

		ostrołęcki 62 umowy		62		1,125,210.32

		ostrowski 100 umów		100		1,682,706.18

		przasnyski 96 umowy		96		1,744,847.10

		wyszkowski 72 umowy		72		1,194,945.98

		Suma końcowa		377		6,636,074.18





		





		





		

		działanie		321

		staus		zakończony

		województwo		mazowieckie

		NUTS		ŻYRARDOWSKI

		subregiony		(Wszystko)

		Etykiety wierszy		Liczba z nr umowy		Suma z 17.

		grójecki 16 umów		16		23,149,865.10

		sochaczewski 11 umów		11		20,667,256.29

		żyrardowski 4 umowy		4		4,057,394.20

		Suma końcowa		31		47,874,515.59

		działanie		413_małe projekty

		staus		zakończony

		województwo		mazowieckie

		NUTS		ŻYRARDOWSKI

		subregiony		(Wszystko)

		Etykiety wierszy		Liczba z nr umowy		Suma z 17.

		grójecki 71 umów		71		1,188,250.68

		sochaczewski 39 umów		39		698,307.46

		żyrardowski 44 umów		44		786,037.66

		Suma końcowa		154		2,672,595.80





		





		





		

		działanie		313/322/323

		staus		zakończony

		województwo		mazowieckie

		NUTS		(Wiele elementów)

		subregiony		(Wszystko)

		Etykiety wierszy		Liczba z nr umowy		Suma z 17.

		grodziski 5 umów		1,737,640.00		1,737,640.00

		legionowski 10 umów		1,987,699.00		1,987,699.00

		miński 24 umowy		6,265,661.36		6,265,661.36

		nowodworski 15 umów		3,615,455.67		3,615,455.67

		otwocki 7 umów		1,369,669.00		1,369,669.00

		piaseczyński 3 umowy		619,450.00		619,450.00

		pruszkowski 2 umowy		940,349.29		940,349.29

		wołomiński 13 umów		3,035,768.00		3,035,768.00

		warszawski zachodni 2 umowy		421,857.00		421,857.00

		Suma końcowa		19,993,549.32		19,993,549.32

		działanie		321

		staus		zakończony

		województwo		mazowieckie

		NUTS		(Wiele elementów)

		subregiony		(Wszystko)

		Etykiety wierszy		Liczba z nr umowy

		grodziski 2 umowy		588,101.00

		legionowski 10 umów		6,335,971.15

		miński 27 umów		38,612,795.01

		nowodworski 13 umów		14,107,018.93

		otwocki 11 umów		14,459,103.69

		piaseczyński 6 umów		7,831,261.92

		pruszkowski 3 umowy		5,111,916.18

		wołomiński 18 umów		25,045,993.29

		warszawski zachodni 7 umów		6,389,933.97

		Suma końcowa		118,482,095.14

		działanie		413_małe projekty

		staus		zakończony

		województwo		mazowieckie

		NUTS		(Wiele elementów)

		subregiony		(Wszystko)

		Etykiety wierszy		Suma z 17.

		grodziski 67 umów		1,165,760.45

		legionowski 73 umowy		1,279,132.64

		miński 152 umowy		2,904,605.92

		nowodworski 65 umów		1,190,044.20

		otwocki 65 umów		1,097,952.33

		piaseczyński 26 umów		560,945.68

		pruszkowski 23 umowy		460,708.01

		wołomiński 97 umów		1,777,224.27

		warszawski zachodni 92 umowy		1,734,111.95

		Suma końcowa		12,170,485.45





		





		





		







13 

Działania LEADER 
subregion warszawski 

Odnowa wsi – 223 umowy na kwotę ok. 37 mln zł 
 

     
 
 


Wykres1

		Zagospodarowane zbiorniki i cieki wodne (szt)

		Obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów i usług (szt)

		Wybudowane ścieżki rowerowe, szlaki turystyczne (km)

		Odnowione elewacje zewnętrzne i dachy w budynkach architektury sakralnej (szt)

		Tereny zielone, parki i inne miejsca wypoczynku (szt)

		Obiekty małej architektury (szt)

		Ukształtowane centra wsi (szt)

		Świetlice, domy kultury (szt)

		Obiekty sportowe, place zabaw, miejsca rekreacji (szt)



2

2

3.962

5

13

19

59

74

97



Podsumowanie

		Typ operacji		Efekty rzeczowe realizacji operacji		symbol tabela		Jednostka miary		Osiągnięta wartość		Wartość całkowita inwestycji (zł)

		Infrastruktura publiczna		Liczba wybudowanych, przebudowanych lub wyposażonych budynków pełniących funkcje rekreacyjne, sportowe i społeczno-kulturalne, w tym świetlic, domów kultury, z wyłączeniem szkół, przedszkoli i żłobków		1		szt.		391		104 164 431,75

				Liczba ukształtowanych obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokajania potrzeb mieszkańców, sprzyjających nawiązywaniu kontaktów społecznych, ze względu na ich położenie oraz cechy funkcjonalno-przestrzenne		2		szt.		219		55 309 941,76

				Liczba wybudowanych, przebudowanych lub wyremontowanych i wyposażonych obiektów budowlanych przeznaczonych na cele promocji lokalnych produktów i usług, w tym pawilonów, punktów wystawowych, sal ekspozycyjnych lub witryn		3a		szt.		11		1 755 914,43

		Zaspokajanie potrzeb społecznych w zakresie turystyki		Wybudowane ścieżki rowerowe, szlaki turystyczne		3b		km		10.97		3 750 404,17

		Zaspokajanie potrzeb społecznych w zakresie sportu i rekreacji		Liczba wybudowanych, przebudowanych lub wyposażonych obiektów małej architektury		4		szt.		150		7 316 018,68

				Liczba wybudowanych, przebudowanych lub wyremontowanych obiektów sportowych, placów zabaw, miejsc rekreacji, przeznaczonych do użytku publicznego		5		szt.		303		71 996 138,87

				Urządzone tereny zielone, parki i inne miejsca wypoczynku		6		szt.		35		10 959 001,48

				Liczba zagospodarowanych zbiorników i cieków wodnych w celu rekreacji lub poprawy estetyki miejscowości		7		szt.		11		3,132,194.80

		Zachowanie dziedzictwa kulturowego		Liczba zrewitalizowanych budynków wpisanych do rejestru zabytków lub objętych wojewódzką ewidencją zabytków, użytkowanych na cele publiczne		8		szt.		8		2 772 522,81

				Liczba odnowionych lub objętych konserwacją pomników historii		9		szt.		1		21,165.27

				Liczba odnowionych lub objętych konserwacją miejsc pamięci		10		szt.		0		0

				Liczba odnowionych obiektów charakterystycznych dla danego regionu lub tradycji budownictwa, adaptowanych na cele publiczne		11		szt.		2		525 167,09

				Liczba odnowionych elewacji zewnętrznych i dachów w budynkach architektury sakralnej wpisanych do rejestru zabytków lub objętych wojewódzką ewidencją zabytków i cmentarzy wpisanych do rejestru zabytków		12		szt.		44		8 615 961,13

				Inne		13						95,936.12

		SUMA										270 414 798,36





NUTS 3

		

		NUTS		CIECHANOWSKI

		efekt rzeczowy		NUMER UMOWY II		Suma z osiągnięta wartość		Suma z wydatki całkowite

		1				86.00		11,522,181.17

		2				24.00		5,875,635.13

		4				66.00		647,744.81

		5				49.00		5,154,983.00

		6				2.00		239,254.08

		7				1.00		93,680.24

		8				1.00		283,924.89

		12				11.00		1,438,934.20

		13				0.00		17,467.15

		3a				4.00		433,344.95

		(puste)

		Suma końcowa				244.00		25,707,149.62





TABELA EFEKTY

		NUTS		(Wiele elementów)

				Wartości

		Etykiety wierszy		Suma z osiągnięta wartość		Suma z wydatki całkowite

		1		74.00		29,555,600.08

		2		59.00		15,022,336.29

		4		19.00		1,880,808.20

		5		97.00		32,297,625.72

		6		13.00		4,883,220.69

		7		2.00		346,230.22

		8		1.00		661,710.83

		11		1.00		459,873.77

		12		5.00		1,851,662.35

		13		0.00		20,418.62

		3a		2.00		395,103.48

		3b		3.96		880,309.50

		(puste)

		Suma końcowa		276.96		88,254,899.75





II.2.Efekty rzeczowe

																																						infrastruktura		turystyka		sport i rekreacja		dziedzictwo

		podwójna liczba ludności

		podwójny efekt rzeczowy

																						tabela monitorowania R								tabela monitorowania R.

		numer umowy		NUMER UMOWY II		nazwa beneficjenta		GMINA		powiat		subregion		POWIATY		NUTS		data przelewu		RODZAJ OPERACJI       pkt 5a		wydatki całkowite		ue		osiągnięta wartość		efekt rzeczowy		LUDNOŚĆ ŁĄCZNIE		ludność		TYP operacji II.3		rok realizacji

		00001-6930-UM0730001/09 RW.II./BW/0219.11-1/09		00001-6930-UM0730001/09		Gmina Halinów		Halinów		miński				miński		WARSZAWSKI WSCHODNI		9/26/11		sport i rekreacja		115,634.32		60,000.00		1.00		1		1,369		1,369		sport i rekreacja		2009

		00001-6930-UM0730001/09 RW.II./BW/0219.11-1/09		00001-6930-UM0730001/09		Gmina Halinów		Halinów		miński				miński		WARSZAWSKI WSCHODNI		9/26/11		sport i rekreacja		730,271.84		440,000.00		3.00		5						sport i rekreacja		2009

		00001-6930-UM0730001/13		00001-6930-UM0730001/13		Gmina Warka		Warka		grójecki				grójecki		ŻYRARDOWSKI		3/28/14		turystyka		424,900.55		200,000.00		1.00		5		383		383		turystyka		2013

		00001-6930-UM0730002/14		00001-6930-UM0730002/14		Gmina Słubice		Słubice		płocki				płocki		PŁOCKI		5/29/15		infrastruktura		366,540.00		208,333.00		1.00		2		4,620		4,620		infrastruktura

		00001-6930-UM0730007/10 RW.II./BW/0219.11-7/10		00001-6930-UM0730007/10		Gmina Solec nad Wisłą		Solec nad Wisłą		lipski				lipski		RADOMSKI		9/5/11		sport i rekreacja		361,459.05		221,509.00		1.00		5		1,112		1,112		sport i rekreacja		2010

		00001-6930-UM0730011/11 RW-II.7161.5.11.2011.MG		00001-6930-UM0730011/11		Gmina Iłża		Iłża		radomski				radomski		RADOMSKI		5/10/13		infrastruktura		564,583.61		300,000.00		1.00		1		262		262		infrastruktura		2011

		00001-6930-UM0730016/12 RW-VII.7161.5.19.2012.MG		00001-6930-UM0730016/12		Gmina Baranów		Baranów		grodziski				grodziski		WARSZAWSKI ZACHODNI		5/15/13		turystyka		500,828.52		200,000.00		1.00		5		870		870		infrastruktura		2012

		00002-6930-UM0730001/12 RW-VII.7161.5.1.2012.MG		00002-6930-UM0730001/12		Gmina Bulkowo		Bulkowo		płocki				płocki		PŁOCKI		4/29/14		infrastruktura		142,799.93		92,878.00		1.00		2		461		461		infrastruktura		2012

		00002-6930-UM0730002/09 RW.II./BW/0219.11-2/09		00002-6930-UM0730002/09		Gmina Dobre		Dobre		miński				miński		WARSZAWSKI WSCHODNI		8/9/11		infrastruktura		580,933.07		336,844.00		1.00		2		1,650		1,650		infrastruktura		2009

		00002-6930-UM0730003/13		00002-6930-UM0730003/13		Gmina Stary Lubotyń		Stary Lubotyń		ostrowski				ostrowski		OSTROŁĘCKI		4/29/15		infrastruktura		233,901.59		150,177.00		1.00		1		268		268		infrastruktura

		00002-6930-UM0730003/14		00002-6930-UM0730003/14		Gmina Gostynin		Gostynin		gostyniński				gostyniński		PŁOCKI		4/24/15		turystyka		673,723.42		322,922.00		1.00		1		738		738		turystyka

		00002-6930-UM0730005/10 RW.II./BW/0219.11-5/10		00002-6930-UM0730005/10		Gmina Promna		Promna		garwoliński		warszawski		białobrzeski		RADOMSKI		9/21/11		sport i rekreacja		73,561.90		42,140.00		1.00		2		5,764		5,764		sport i rekreacja		2010

		00002-6930-UM0730051/11 RW-II.7161.5.51.2011.MG		00002-6930-UM0730051/11		Gmina Górzno		Górzno		garwoliński				garwoliński		SIEDLECKI		11/15/12		infrastruktura		259,148.85		168,552.00		1.00		1		389		389		infrastruktura		2011

		00003-6930-UM0730002/11 RW-VII.7161.5.2.2011.MG		00003-6930-UM0730002/11		Gmina Liw		Liw		węgrowski		siedlecki		węgrowski		SIEDLECKI		6/28/13		infrastruktura		59,771.05		31,530.00		1.00		1		125		125		infrastruktura		2011

		00003-6930-UM0730006/10 RW.II./BW/0219.11-6/10		00003-6930-UM0730006/10		Miasto i Gmina Lipsko		Lipsko		lipski				lipski		RADOMSKI		7/26/11		turystyka		342,434.95		200,000.00		2.00		5		323		323		turystyka		2010

		00003-6930-UM0730008/14		00003-6930-UM0730008/14		Gmina Pacyna		Pacyna		gostyniński				gostyniński		PŁOCKI		2/18/15		turystyka		170,683.06		111,013.00		1.00		5		203		203		turystyka		2014

		00003-6930-UM0730013/09 RW.II./BW/0219.11-13/09		00003-6930-UM0730013/09		Gmina Suchożebry		Suchożebry		siedlecki		siedlecki		siedlecki		SIEDLECKI		1/31/12		infrastruktura		163,868.19		99,925.00		1.00		2		246		246		infrastruktura		2009

		00003-6930-UM0730029/13		00003-6930-UM0730029/13		Gmina Czosnów		Czosnów		nowodworski				nowodworski		WARSZAWSKI ZACHODNI		11/24/14		turystyka		188,220.11		122,419.00		1.00		5		685		685		turystyka		2013

		00003-6930-UM0730034/12 RW-VII.7161.5.34.2012.MG		00003-6930-UM0730034/12		Gmina Gozdowo		Gozdowo		sierpecki				sierpecki		PŁOCKI		10/9/13		infrastruktura		88,560.00		49,991.00		1.00		1		80		80		infrastruktura		2012

		00004-6930-UM0730001/10 RW.II./BW/0219.11-1/10		00004-6930-UM0730001/10		Gmina Zatory		Zatory		pułtuski				pułtuski		CIECHANOWSKI		11/9/11		infrastruktura		52,738.25		32,157.00		2.00		1		700		700		infrastruktura		2010

		00004-6930-UM0730001/11 RW-II.7161.5.1.2011.MG		00004-6930-UM0730001/11		Parafia Katolicka Nawiedzenia NMP w Seroczynie		Wodynie		siedlecki		siedlecki		siedlecki		SIEDLECKI		12/28/12		dziedzictwo		309,336.59		243,217.00		1.00		12		4705		4,705		dziedzictwo		2011

		00004-6930-UM0730007/12 RW-VII.7161.5.7.2012.MG		00004-6930-UM0730007/12		Gmina Młodzieszyn		Młodzieszyn		sochaczewski				sochaczewski		ŻYRARDOWSKI		11/28/14		infrastruktura		547,558.77		196,911.18		1.00		1		290		290		infrastruktura		2012

		00004-6930-UM0730012/09 RW.II./BW/0219.11-12/09		00004-6930-UM0730012/09		Gmina Sokołów Podlaski		Sokołów Podlaski		sokołowski		siedlecki		sokołowski		SIEDLECKI		10/14/11		infrastruktura		79,321.14		48,366.00		1.00		2		121		121		infrastruktura		2009

		00004-6930-UM0730013/14		00004-6930-UM0730013/14		Gmina Czosnów		Czosnów		nowodworski				nowodworski		WARSZAWSKI ZACHODNI		1/29/15		infrastruktura		90,272.84		45,004.28		1.00		2		210		210		infrastruktura		2014

		00004-6930-UM0730013/14		00004-6930-UM0730013/14		Gmina Czosnów		Czosnów		nowodworski				nowodworski		WARSZAWSKI ZACHODNI		1/29/15		infrastruktura		69,194.08		58,713.72		1.00		5						infrastruktura		2014

		00004-6930-UM0730032/13		00004-6930-UM0730032/13		Gmina Czosnów		Czosnów		nowodworski				nowodworski		WARSZAWSKI ZACHODNI		11/7/14		infrastruktura		147,909.23		96,201.00		1.00		1		103		103		infrastruktura		2013

		00005-6930-UM0730005/14		00005-6930-UM0730005/14		Gmina Nowy Duninów		Nowy Duninów						płocki		PŁOCKI		7/21/15		sport i rekreacja		302,893.75		185,000.00		1.00		6		3,960		3,960		sport i rekreacja

		00005-6930-UM0730007/11 RW-II.7161.5.7.2011.MG		00005-6930-UM0730007/11		Parafia Rzymsko-Katolicka w Czerwonce Liwskiej p.w. św. Stanisława BM		Wierzbno		węgrowski		siedlecki		węgrowski		SIEDLECKI		10/26/12		dziedzictwo		472,426.19		374,998.00		1.00		12		312		312		dziedzictwo		2011

		00005-6930-UM0730008/09 RW.II./BW/0219.11-8/09		00005-6930-UM0730008/09		Gmina Liw		Liw		węgrowski		siedlecki		węgrowski		SIEDLECKI		6/15/12		infrastruktura		123,474.95		73,938.00		1.00		1		354		354		infrastruktura		2009

		00005-6930-UM0730010/12 RW-VII.7161.5.10.2012.MG		00005-6930-UM0730010/12		Rzymskokatolicka Parafia Świętej Anny w Blichowie		Bulkowo		płocki				płocki		PŁOCKI		11/6/13		infrastruktura		98,671.82		40,000.00		1.00		2		1000		1,000		infrastruktura		2010

		00005-6930-UM0730011/10 RW.II./BW/0219.11-11/10		00005-6930-UM0730011/10		Gmina Czarnia		Czarnia		ostrołęcki				ostrołęcki		OSTROŁĘCKI		8/9/11		infrastruktura		64,416.56		39,732.00		1.00		2		427		427		infrastruktura		2010

		00005-6930-UM0730031/13		00005-6930-UM0730031/13		Gmina Brochów		Brochów		sochaczewski				sochaczewski		ŻYRARDOWSKI		12/22/14		turystyka		71,218.48		46,320.00		1.00		5		509		509		turystyka		2013

		00006-6930-UM0730008/11 RW-II.7161.5.8.2011.MG		00006-6930-UM0730008/11		Gmina Suchożebry		Suchożebry		siedlecki		siedlecki		siedlecki		SIEDLECKI		12/28/12		infrastruktura		142,746.03		92,379.00		1.00		2		4754		4,754		infrastruktura		2011

		00006-6930-UM0730010/09 RW.II./BW/0219.11-10/09		00006-6930-UM0730010/09		Parafia Rzymskokatolicka pod wezwaniem Matki Boskiej Częstochowskiej w Krzewsku		Zbuczyn		siedlecki		siedlecki		siedlecki		SIEDLECKI		10/5/11		dziedzictwo		251,854.45		188,890.00		1.00		12		1,200		1,200		dziedzictwo		2009

		00006-6930-UM0730010/13		00006-6930-UM0730010/13		Gmina Wiśniewo		Wiśniewo		mlawski				mławski		CIECHANOWSKI		7/24/14		turystyka		159,495.16		103,736.00		16.00		5		5329		5,329		turystyka		2013

		00006-6930-UM0730010/14		00006-6930-UM0730010/14		Gmina Izabelin		Izabelin		warszawski zachodni				warszawski zachodni		WARSZAWSKI ZACHODNI		3/24/15		infrastruktura		120,103.15		82,277.00		1.00		2		2616		2,616		infrastruktura		2014

		00006-6930-UM0730032/10 RW.II./BW/0219.11-32/10		00006-6930-UM0730032/10		Gmina Jadów		Jadów		wolomiński				wołomiński		WARSZAWSKI WSCHODNI		4/25/12		infrastruktura		589,781.89		359,126.00		1.00		1		7760		7,760		infrastruktura		2010

		00006-6930-UM0730043/12 RW-VII.7161.5.43.2012.MGA		00006-6930-UM0730043/12		Gmina Czarnia		Czarnia		ostrołęcki				ostrołęcki		OSTROŁĘCKI		12/29/14		turystyka		287,627.33		162,296.00		1.00		5		420		420		turystyka		2012

		00007-6930-UM0730001/14		00007-6930-UM0730001/14		Gmina Łąck		Łąck		płocki				płocki		PŁOCKI		12/30/14		infrastruktura		427,327.43		200,000.00		1.00		2		5289		5,289		infrastruktura		2014

		00007-6930-UM0730002/10 RW.II./BW/0219.11-2/10		00007-6930-UM0730002/10		Gmina Pomiechówek		Pomiechówek		nowodworski				nowodworski		WARSZAWSKI ZACHODNI		1/9/12		sport i rekreacja		128,290.55		60,000.00		1.00		3a		456		456		sport i rekreacja		2010

		00007-6930-UM0730003/11 RW-II.7161.5.3.2011.MG		00007-6930-UM0730003/11		Gmina Cegłów		Cegłów		miński				miński		WARSZAWSKI WSCHODNI		6/13/13		infrastruktura		94,327.37		61,351.00		1.00		1		2191		2,191		infrastruktura		2011

		00007-6930-UM0730013/13		00007-6930-UM0730013/13		Gmina Lubowidz		Lubowidz		żuromiński				żuromiński		CIECHANOWSKI		2/19/14		infrastruktura		133,616.96		74,219.00		1.00		1		245		245		infrastruktura		2013

		00007-6930-UM0730015/09 RW.II./BW/0219.11-15/09		00007-6930-UM0730015/09		Gmina Mrozy		Mrozy		miński				miński		WARSZAWSKI WSCHODNI		10/24/11		infrastruktura		227,608.30		138,470.00		1.00		1		1,500		1,500		infrastruktura		2009

		00007-6930-UM0730046/12 RW-VII.7161.5.46.2012.MGA		00007-6930-UM0730046/12		Parafia Rzymskokatolicka p.w.Św. Onufrego w Staroźrebach		Staroźreby		płocki				płocki		PŁOCKI		12/6/13		dziedzictwo		82,963.55		66,370.00		1.00		12		1961		1,961		dziedzictwo		2012

		00008-6930-UM0730004/09 RW.II./BW/0219.11-4/09		00008-6930-UM0730004/09		Gmina Kotuń		Kotuń		siedlecki		siedlecki		siedlecki		SIEDLECKI		12/9/11		infrastruktura		431,454.94		166,805.00		1.00		1		520		520		infrastruktura		2009

		00008-6930-UM0730004/12 RW-VII.7161.5.4.2012.MG		00008-6930-UM0730004/12		Gmina i Miasto Wyszogród		Wyszogród		płocki				płocki		PŁOCKI		12/6/13		sport i rekreacja		350,967.62		84,662.00		1.00		7		5896		5,896		sport i rekreacja		2012

		00008-6930-UM0730009/11 RW-II.7161.5.9.2011.MG		00008-6930-UM0730009/11		Gmina Mrozy		Mrozy		miński				miński		WARSZAWSKI WSCHODNI		10/22/12		sport i rekreacja		1,138,210.18		500,000.00		1.00		6		8640		8,640		sport i rekreacja		2011

		00008-6930-UM0730014/13		00008-6930-UM0730014/13		Gmina Lubowidz		Lubowidz		żuromiński				żuromiński		CIECHANOWSKI		11/4/14		infrastruktura		230,590.04		100,000.00		1.00		1		362		362		infrastruktura		2013

		00008-6930-UM0730018/14		00008-6930-UM0730018/14		Gmina Ożarów Mazowiecki		Ożarów Mazowiecki		warszawski zachodni				warszawski zachodni		WARSZAWSKI ZACHODNI		5/29/15		infrastruktura		199,948.80		119,359.00		3.00		4		1,573		1,573		turystyka

		00008-6930-UM0730023/10 RW.II./BW/0219.11-23/10		00008-6930-UM0730023/10		Gmina Chynów		Chynów		grójecki				grójecki		ŻYRARDOWSKI		9/5/11		turystyka		117,380.00		71,607.00		1.00		5		975		975		turystyka		2010

		00009-6930-UM0730003/09 RW.II./BW/0219.11-3/09		00009-6930-UM0730003/09		Gmina Wiśniew		Wiśniew		siedlecki		siedlecki		siedlecki		SIEDLECKI		3/2/12		infrastruktura		494,939.32		230,000.00		1.00		1		400		400		infrastruktura		2009

		00009-6930-UM0730003/12 RW-VII.7161.5.3.2012.MG		00009-6930-UM0730003/12		Gmina Mała Wieś		Mała Wieś		płocki				płocki		PŁOCKI		1/29/14		infrastruktura		101,950.48		66,742.00		1.00		1		317		317		infrastruktura		2012

		00009-6930-UM0730010/11 RW-VII.7161.5.10.2011.MG		00009-6930-UM0730010/11		Gmina Mrozy		Mrozy		miński				miński		WARSZAWSKI WSCHODNI		6/28/12		dziedzictwo		459,873.77		299,104.00		1.00		11		8658		8,658		dziedzictwo		2011

		00009-6930-UM0730014/14		00009-6930-UM0730014/14		Gmina Kampinos		Kampinos						warszawski zachodni		WARSZAWSKI ZACHODNI		10/16/15		turystyka		151,000.00		98,152.00		1.00		5		4,167		4,167		turystyka

		00009-6930-UM0730029/10 RW.II./BW/0219.11-29/10		00009-6930-UM0730029/10		Gmina Garbatka-Letnisko		Garbatka-Letnisko		kozienicki				kozienicki		RADOMSKI		9/5/11		turystyka		57,019.99		25,179.00		1.00		5		3,162		3,162		turystyka		2010

		00010-6930-UM0730007/09 RW.II./BW/0219.11-7/09		00010-6930-UM0730007/09		Gmina Paprotnia		Paprotnia		siedlecki		siedlecki		siedlecki		SIEDLECKI		1/21/13		infrastruktura		328,352.79		200,232.00		1.00		1		169		169		infrastruktura		2009

		00010-6930-UM0730010/10 RW.II./BW/0219.11-10/10		00010-6930-UM0730010/10		Gmina Kadzidło		Kadzidło		ostrołęcki				ostrołęcki		OSTROŁĘCKI		10/26/11		infrastruktura		419,084.58		252,778.00		1.00		4		4,150		4,150		infrastruktura		2010

		00010-6930-UM0730012/13		00010-6930-UM0730012/13		Gmina Strzegowo		Strzegowo		mlawski				mławski		CIECHANOWSKI		12/11/14		infrastruktura		353,010.00		229,600.00		1.00		1		137		137		infrastruktura		2013

		00010-6930-UM0730012/13		00010-6930-UM0730012/13		Gmina Strzegowo		Strzegowo		mlawski				mławski		CIECHANOWSKI		12/11/14		infrastruktura		226,019.39		92,815.00		1.00		2						infrastruktura		2013

		00010-6930-UM0730016/14		00010-6930-UM0730016/14		Gmina Błonie		Błonie		warszawski zachodni				warszawski zachodni		WARSZAWSKI ZACHODNI		3/19/15		turystyka		268,443.82		110,000.00		1.00		5		1410		1,410		turystyka		2014

		00010-6930-UM0730049/12 RW-VII.7161.5.49.2012.MGA		00010-6930-UM0730049/12		Gmina Drobin		Drobin		płocki				płocki		PŁOCKI		3/14/14		turystyka		85,577.76		55,739.00		1.00		5		2955		2,955		turystyka		2012

		00010-6930-UM0730055/11 RW-II.7161.5.55.2011.MG		00010-6930-UM0730055/11		Gmina Maciejowice		Maciejowice		garwoliński		warszawski		garwoliński		SIEDLECKI		2/22/13		infrastruktura		69,612.92		37,788.00		1.00		1		253		253		infrastruktura		2011

		00011-6930-UM0730006/09 RW.II./BW/0219.11-6/09		00011-6930-UM0730006/09		Skórzeckie Stowarzyszenie Dobroczynne		Skórzec		siedlecki		siedlecki		siedlecki		SIEDLECKI		11/21/12		infrastruktura		61,519.08		46,139.31		1.00		1		1207		1,207		sport i rekreacja		2009

		00011-6930-UM0730006/09 RW.II./BW/0219.11-6/09		00011-6930-UM0730006/09		Skórzeckie Stowarzyszenie Dobroczynne		Skórzec		siedlecki		siedlecki		siedlecki		SIEDLECKI		11/21/12		infrastruktura												1,207		dziedzictwo		2009

		00011-6930-UM0730009/12 RW-VII.7161.5.9.2012.MG		00011-6930-UM0730009/12		Gmina Radzanowo		Radzanowo		płocki				płocki		PŁOCKI		1/21/15		infrastruktura		119,310.64		63,398.00		1.00		2		1259		1,259		infrastruktura		2012

		00011-6930-UM0730012/11 RW-II.7161.5.12.2011.MG		00011-6930-UM0730012/11		Gmina Zwoleń		Zwoleń		zwoleński				zwoleński		RADOMSKI		3/14/13		infrastruktura		455,744.73		279,713.00		1.00		1		171		171		infrastruktura		2011

		00011-6930-UM0730030/10 RW.II./BW/0219.11-30/10		00011-6930-UM0730030/10		Gmina Tłuszcz		Tłuszcz		wolomiński				wołomiński		WARSZAWSKI WSCHODNI		1/9/12		turystyka		237,946.18		145,113.00		1.00		5		136		136		turystyka		2010

		00011-6930-UM0730042/14		00011-6930-UM0730042/14		Gmina Iłża		Iłża		radomski				radomski		RADOMSKI		4/2/15		infrastruktura		240,149.53		101,405.00		1.00		1		202		202		infrastruktura		2014

		00012-6930-UM0730014/11 RW-II.7161.5.14.2011.MG		00012-6930-UM0730014/11		Gmina Policzna		Policzna		zwoleński				zwoleński		RADOMSKI		3/14/13		turystyka		240,506.00		137,711.00		1.00		5		6925		6,925		turystyka		2011

		00012-6930-UM0730016/09 RW.II./BW/0219.11-16/09		00012-6930-UM0730016/09		Gmina Latowicz		Latowicz		miński				miński		WARSZAWSKI WSCHODNI		12/9/11		infrastruktura		73,608.75		45,093.00		1.00		2		5,497		5,497		infrastruktura		2009

		00012-6930-UM0730019/12 RW-VII.7161.5.19.2012.MGA		00012-6930-UM0730019/12		Gmina Mińsk Mazowiecki		Mińsk Mazowiecki		miński				miński		WARSZAWSKI WSCHODNI		8/20/14		turystyka		416,407.46		233,748.00		1.00		1		391		391		turystyka		2012

		00012-6930-UM0730019/12 RW-VII.7161.5.19.2012.MGA		00012-6930-UM0730019/12		Gmina Mińsk Mazowiecki		Mińsk Mazowiecki		miński				miński		WARSZAWSKI WSCHODNI		8/20/14		turystyka		319,096.48		199,078.00		1.00		5						turystyka		2012

		00012-6930-UM0730036/10 RW.II./BW/0219.11-36/10		00012-6930-UM0730036/10		Gmina Poświętne		Poświętne		wolomiński				wołomiński		WARSZAWSKI WSCHODNI		8/31/12		infrastruktura		346,534.74		171,972.00		1.00		1		6000		6,000		infrastruktura		2010

		00012-6930-UM0730044/14		00012-6930-UM0730044/14		Gmina Jastrzebia		Jastrzębia						radomski		RADOMSKI		7/15/15		infrastruktura		249,509.95		162,282.00		1.00		1		657		657		infrastruktura

		00013-6930-UM0730006/13		00013-6930-UM0730006/13		Gmina Pacyna		Pacyna		gostyniński				gostyniński		PŁOCKI		12/29/14		infrastruktura		275,388.10		175,666.00		1.00		2		457		457		infrastruktura		2013

		00013-6930-UM0730011/09 RW.II./BW/0219.11-11/09		00013-6930-UM0730011/09		Gmina Bielany		Bielany		sokołowski		siedlecki		sokołowski		SIEDLECKI		12/19/12		sport i rekreacja		249,916.82		152,200.00		2.00		7		4000		4,000		sport i rekreacja		2009

		00013-6930-UM0730042/12 RW-VII.7161.5.42.2012.MGA		00013-6930-UM0730042/12		Gmina Lelis		Lelis		ostrołęcki				ostrołęcki		OSTROŁĘCKI		7/30/14		sport i rekreacja		132,899.68		86,767.00		1.00		5		1219		1,219		sport i rekreacja		2012

		00013-6930-UM0730067/11 RW-VII.7161.5.1.2011.MG		00013-6930-UM0730067/11		Gmina Obryte		Obryte		pułtuski				pułtuski		CIECHANOWSKI		8/31/12		infrastruktura		65,934.41		42,890.00		1.00		1		1095		1,095		infrastruktura		2011

		00013-6930-UM0730079/10 RW.II./BW/0219.11-79/10		00013-6930-UM0730079/10		Gmina Łaskarzew		Łaskarzew		garwoliński		warszawski		garwoliński		SIEDLECKI		6/11/12		turystyka		76,747.81		44,320.00		1.00		1		96		96		turystyka		2010

		00013-6930-UM0730079/10 RW.II./BW/0219.11-79/10		00013-6930-UM0730079/10		Gmina Łaskarzew		Łaskarzew		garwoliński		warszawski		garwoliński		SIEDLECKI		6/11/12		turystyka		324,828.36		199,975.00		1.00		5						turystyka		2010

		00014-6930-UM0730009/09 RW.II./BW/0219.11-9/09		00014-6930-UM0730009/09		Gmina Zbuczyn		Zbuczyn		siedlecki		siedlecki		siedlecki		SIEDLECKI		4/29/13		infrastruktura		505,396.28		305,468.00		1.00		1		292		292		infrastruktura		2009

		00014-6930-UM0730009/14		00014-6930-UM0730009/14		Muzeum Mazowieckie w Płocku		Płock						płocki		PŁOCKI		7/15/15		dziedzictwo		412,095.33		200,000.00		1.00		12		143		143		dziedzictwo

		00014-6930-UM0730018/12 RW-VII.7161.5.18.2012.MG		00014-6930-UM0730018/12		Gmina Jakubów		Jakubów		miński				miński		WARSZAWSKI WSCHODNI		8/2/13		infrastruktura		78,061.61		50,764.00		1.00		4		149		149		infrastruktura		2012

		00014-6930-UM0730034/10 RW.II./BW/0219.11-34/10		00014-6930-UM0730034/10		Gmina Wołomin		Wołomin		wolomiński				wołomiński		WARSZAWSKI WSCHODNI		10/11/11		turystyka		427,445.35		250,250.00		1.00		5		2,220		2,220		turystyka		2010

		00014-6930-UM0730050/13		00014-6930-UM0730050/13		Gmina Olszanka		Olszanka		łosicki		siedlecki		łosicki		SIEDLECKI		1/29/15		infrastruktura		156,900.69		88,406.00		1.00		1		161		161		infrastruktura		2013

		00015-6930-UM0730003/10 RW.II./BW/0219.11-3/10		00015-6930-UM0730003/10		Gminny Ośrodek Kultury w Pomiechówku		Pomiechówek		nowodworski				nowodworski		WARSZAWSKI ZACHODNI		3/28/13		infrastruktura		72,743.66		44,476.37		1.00		1		8767		8,767		infrastruktura		2010

		00015-6930-UM0730006/14		00015-6930-UM0730006/14		Miasto i Gmina Gąbin		Gąbin		płocki				płocki		PŁOCKI		12/22/14		infrastruktura		112,901.52		73,431.00		1.00		2		1025		1,025		infrastruktura		2014

		00015-6930-UM0730012/12 RW-VII.7161.5.12.2012.MG		00015-6930-UM0730012/12		Gmina Teresin		Teresin		sochaczewski				sochaczewski		ŻYRARDOWSKI		5/29/14		turystyka		283,391.80		171,707.00		1.00		5		500		500		sport i rekreacja		2012

		00015-6930-UM0730018/13		00015-6930-UM0730018/13		Gmina Długosiodło		Długosiodło		wyszkowski				wyszkowski		OSTROŁĘCKI		12/8/14		infrastruktura		88,684.84		45,000.00		1.00		1		7884		7,884		infrastruktura		2013

		00015-6930-UM0730037/11 RW-II.7161.5.37.2011.MG		00015-6930-UM0730037/11		Gmina Orońsko		Orońsko		szydłowiecki				szydłowiecki		RADOMSKI		2/22/13		turystyka		213,716.47		140,350.00		1.00		6		383		383		turystyka		2011

		00016-6930-UM0730013/10 RW.II./BW/0219.11-13/10		00016-6930-UM0730013/10		Gmina Myszyniec		Myszyniec		ostrołęcki				ostrołęcki		OSTROŁĘCKI		4/25/12		infrastruktura		461,972.31		282,887.33		1.00		2		3106		3,106		infrastruktura		2010

		00016-6930-UM0730013/10 RW.II./BW/0219.11-13/10		00016-6930-UM0730013/10		Gmina Myszyniec		Myszyniec		ostrołęcki				ostrołęcki		OSTROŁĘCKI		4/25/12		infrastruktura		27,286.80		16,638.29		1.00		4						infrastruktura		2010

		00016-6930-UM0730013/10 RW.II./BW/0219.11-13/10		00016-6930-UM0730013/10		Gmina Myszyniec		Myszyniec		ostrołęcki				ostrołęcki		OSTROŁĘCKI		4/25/12		infrastruktura		18,306.46		6,605.38		1.00		6						infrastruktura		2010

		00016-6930-UM0730013/12 RW-VII.7161.5.13.2012.MG		00016-6930-UM0730013/12		Gmina Teresin		Teresin		sochaczewski				sochaczewski		ŻYRARDOWSKI		6/30/14		infrastruktura		142,708.65		87,703.00		1.00		1		800		800		infrastruktura		2012

		00016-6930-UM0730020/14		00016-6930-UM0730020/14		Gmina Goszczyn		Goszczyn		grójecki				grójecki		ŻYRARDOWSKI		3/19/15		turystyka		590,955.25		245,935.00		1.00		5		847		847		turystyka		2014

		00016-6930-UM0730046/11 RW-II.7161.5.46.2011.MG		00016-6930-UM0730046/11		Gmina Bielsk		Bielsk		płocki				płocki		PŁOCKI		10/3/12		turystyka		178,242.34		115,929.00		1.00		5		2594		2,594		turystyka		2011

		00016-6930-UM0730047/13		00016-6930-UM0730047/13		Gmina Sochaczew		Sochaczew		sochaczewski				sochaczewski		ŻYRARDOWSKI		3/19/15		turystyka		397,290.00		114,410.00		1.00		5		69		69		sport i rekreacja		2013

		00017-6930-UM0730039/11 RW-II.7161.5.39.2011.MG		00017-6930-UM0730039/11		Gmina Borkowice		Borkowice		przysuski				przysuski		RADOMSKI		11/15/12		infrastruktura		363,168.79		236,805.00		1.00		5		169		169		infrastruktura		2011

		00017-6930-UM0730040/12		00017-6930-UM0730040/12		Gmina Kadzidło		Kadzidło		ostrołęcki				ostrołęcki		OSTROŁĘCKI		10/15/13		infrastruktura		95,027.60		61,806.00		1.00		5		1328		1,328		infrastruktura		2012

		00017-6930-UM0730046/14		00017-6930-UM0730046/14		Gmina Rybno		Rybno		sochaczewski				sochaczewski		ŻYRARDOWSKI		4/2/15		infrastruktura		463,060.17		236,474.00		1.00		1		268		268		infrastruktura		2014

		00018-6930-UM0730011/14		00018-6930-UM0730011/14		Gmina Brochów		Brochów		sochaczewski				sochaczewski		ŻYRARDOWSKI		3/9/15		infrastruktura		188,536.82		99,990.00		1.00		2		312		312		infrastruktura		2014

		00018-6930-UM0730041/11 RW-II.7161.5.41.2011.MG		00018-6930-UM0730041/11		Gmina Jastrząb		Jastrząb		szydłowiecki				szydłowiecki		RADOMSKI		11/15/12		infrastruktura		36,996.21		22,093.00		0.062		3b		5261		5,261		turystyka		2011

		00018-6930-UM0730045/13		00018-6930-UM0730045/13		Gmina Jaktorów		Jaktorów		grodziski				grodziski		WARSZAWSKI ZACHODNI		12/29/14		turystyka		2,155,990.60		500,000.00		1.00		5		623		623		sport i rekreacja		2013

		00018-6930-UM0730052/12		00018-6930-UM0730052/12		Gmina Jasieniec		Jasieniec		grójecki				grójecki		ŻYRARDOWSKI		3/3/15		infrastruktura		449,173.49		200,000.00		1.00		1		1215		1,215		infrastruktura		2012

		00018-6930-UM0730056/10 RW.II./BW/0219.11-56/10		00018-6930-UM0730056/10		Gmina Szydłowiec		Szydłowiec		szydłowiecki				szydłowiecki		RADOMSKI		6/9/11		turystyka		150,681.55		92,834.00		1.00		5		596		596		turystyka		2010

		00019-6930-UM0730008/10 RW.II./BW/0219.11-8/10		00019-6930-UM0730008/10		Gmina Baranowo		Baranowo		ostrołęcki				ostrołęcki		OSTROŁĘCKI		2/13/12		infrastruktura		640,206.44		372,073.00		2.00		2		1471		1,471		infrastruktura		2010

		00019-6930-UM0730037/12		00019-6930-UM0730037/12		Gmina Białobrzegi		Białobrzegi		białobrzeski				białobrzeski		RADOMSKI		4/8/14		infrastruktura		177,387.36		84,279.87				1								2012

		00019-6930-UM0730042/11 RW-II.7161.5.42.2011.MG		00019-6930-UM0730042/11		Gmina Jastrząb		Jastrząb		szydłowiecki				szydłowiecki		RADOMSKI		8/20/12		turystyka		57,260.95		37,012.00		0.115		3b		5261		5,261		turystyka		2011

		00019-6930-UM0730074/14		00019-6930-UM0730074/14		Gmina Siennica		Siennica		miński				miński		WARSZAWSKI WSCHODNI		12/30/14		sport i rekreacja		50,929.63		33,124.00		1.00		6		637		637		sport i rekreacja		2014

		00020-6930-UM0730025/10 RW.II./BW/0219.11-25/10		00020-6930-UM0730025/10		Gmina Goszczyn		Goszczyn		grójecki				grójecki		ŻYRARDOWSKI		10/5/11		infrastruktura		176,373.11		107,544.00		2.00		2		2,500		2,500		infrastruktura		2010

		00020-6930-UM0730025/13		00020-6930-UM0730025/13		Gmina Ożarów Mazowiecki		Ożarów Mazowiecki		warszawski zachodni				warszawski zachodni		WARSZAWSKI ZACHODNI		3/9/15		turystyka		582,000.00		333,624.00		1.00		5		98		98		turystyka		2013

		00020-6930-UM0730037/14		00020-6930-UM0730037/14		Gmina Nur		Nur		ostrowski				ostrowski		OSTROŁĘCKI		3/9/15		infrastruktura		189,717.44		118,081.00		1.00		2		3077		3,077		infrastruktura		2014

		00020-6930-UM0730039/12		00020-6930-UM0730039/12		Gmina Baranowo		Baranowo		ostrołęcki				ostrołęcki		OSTROŁĘCKI		12/29/14		infrastruktura		224,028.18		96,151.00		2.00		2		268		268		infrastruktura		2012

		00020-6930-UM0730043/11 RW-II.7161.5.43.2011.MG		00020-6930-UM0730043/11		Gmina Jastrząb		Jastrząb		szydłowiecki				szydłowiecki		RADOMSKI		8/31/12		turystyka		82,150.08		51,619.00		0.40		3b		5261		5,261		turystyka		2011

		00021-6930-UM0730014/10 RW.II./BW/0219.11-14/10		00021-6930-UM0730014/10		Gmina Olszewo-Borki		Olszewo-Borki		ostrołęcki				ostrołęcki		OSTROŁĘCKI		5/16/12		infrastruktura		1,309,941.72		420,621.00		2.00		1		2019		2,019		infrastruktura		2010

		00021-6930-UM0730030/13		00021-6930-UM0730030/13		Gmina Błonie		Błonie		warszawski zachodni				warszawski zachodni		WARSZAWSKI ZACHODNI		12/29/14		turystyka		586,250.35		339,232.00		1.00		5		168		168		turystyka		2013

		00021-6930-UM0730030/14		00021-6930-UM0730030/14		Gmina Myszyniec		Myszyniec		ostrołęcki				ostrołęcki		OSTROŁĘCKI		2/18/15		turystyka		123,632.22		66,881.00		1.00		5		1540		1,540		sport i rekreacja		2014

		00021-6930-UM0730047/11 RW-II.7161.5.37.2011.MG		00021-6930-UM0730047/11		Gminny Ośrodek Kultury w Staroźrebach		Staroźreby		płocki				płocki		PŁOCKI		4/8/14		infrastruktura		88,000.00		57,235.00		1.00		1		1964		1,964		infrastruktura		2011

		00021-6930-UM0730094/12		00021-6930-UM0730094/12		Gmina Brańszczyk		Brańszczyk		wyszkowski				wyszkowski		OSTROŁĘCKI		2/19/14		turystyka		956,412.24		500,000.00		1.00		5		1500		1,500		turystyka		2012

		00022-6930-UM0730024/13		00022-6930-UM0730024/13		Gmina Leszno		Leszno		warszawski zachodni				warszawski zachodni		WARSZAWSKI ZACHODNI		3/19/15		sport i rekreacja		534,904.93		271,159.00		1.00		6		931		931		sport i rekreacja		2013

		00022-6930-UM0730029/14		00022-6930-UM0730029/14		Gmina Myszyniec		Myszyniec		ostrołęcki				ostrołęcki		OSTROŁĘCKI		3/3/15		infrastruktura		115,113.32		54,543.00		1.00		5		3103		3,103		sport i rekreacja		2014

		00022-6930-UM0730067/12		00022-6930-UM0730067/12		Gmina Stanisławów		Stanisławów		miński				miński		WARSZAWSKI WSCHODNI		2/7/14		turystyka		457,241.07		297,392.00		3.00		5		1928		1,928		turystyka		2012

		00022-6930-UM0730069/11 RW-VII.7161.5.3.2011.MG		00022-6930-UM0730069/11		Gmina Winnica		Winnica		pułtuski				pułtuski		CIECHANOWSKI		2/22/13		turystyka		61,305.29		39,485.00		1.00		5		670		670		turystyka		2011

		00023-6930-UM0730004/13		00023-6930-UM0730004/13		Gmina Nowe Miasto nad Pilicą		Nowe Miasto nad Pilicą		grójecki				grójecki		ŻYRARDOWSKI		6/24/15		infrastruktura		1,899,896.02		334,719.00		1.00		1		4,038		4,038		infrastruktura

		00023-6930-UM0730017/14		00023-6930-UM0730017/14		Gmina Leszno		Leszno						warszawski zachodni		WARSZAWSKI ZACHODNI		7/27/15		turystyka		519,208.13		150,000.00		1.00		2		3,647		3,647		turystyka

		00023-6930-UM0730027/10 RW.II./BW/0219.11-27/10		00023-6930-UM0730027/10		Gmina Magnuszew		Magnuszew		kozienicki				kozienicki		RADOMSKI		8/22/11		infrastruktura		371,564.59		185,000.00		1.00		6		6,677		6,677		infrastruktura		2010

		00023-6930-UM0730029/12		00023-6930-UM0730029/12		Gmina Sierpc		Sierpc		sierpecki				sierpecki		PŁOCKI		6/13/14		infrastruktura		310,066.37		201,670.00		1.00		1		265		265		infrastruktura		2012

		00023-6930-UM0730029/12		00023-6930-UM0730029/12		Gmina Sierpc		Sierpc		sierpecki				sierpecki		PŁOCKI		6/13/14		infrastruktura		157,578.28		102,489.00		1.00		5						infrastruktura		2012

		00023-6930-UM0730068/11 RW-VII.7161.5.2.2011.MG		00023-6930-UM0730068/11		Rzymsko-Katolicka Parafia Św. Wojciecha		Obryte		pułtuski				pułtuski		CIECHANOWSKI		4/29/13		dziedzictwo		88,209.62		68,000.00		1.00		12		328		328		dziedzictwo		2011

		00024-6930-UM0730028/13		00024-6930-UM0730028/13		Gmina Stare Babice		Stare Babice		warszawski zachodni				warszawski zachodni		WARSZAWSKI ZACHODNI		12/17/14		infrastruktura		82,985.00		52,001.00		1.00		2		746		746		infrastruktura		2013

		00024-6930-UM0730031/14		00024-6930-UM0730031/14		Gmina Kadzidło		Kadzidło		ostrołęcki				ostrołęcki		OSTROŁĘCKI		2/13/15		turystyka		63,591.00		41,360.00		2.00		5		4243		4,243		turystyka		2014

		00024-6930-UM0730037/10 RW.II./BW/0219.11-37/10		00024-6930-UM0730037/10		Gmina Zabrodzie		Zabrodzie		wyszkowski				wyszkowski		OSTROŁĘCKI		6/30/11		turystyka		644,817.24		204,115.00		1.00		2		1,500		1,500		turystyka		2010

		00024-6930-UM0730060/11 RW-II.7161.5.60.2011.MG		00024-6930-UM0730060/11		Gmina Parysów		Parysów		garwoliński		warszawski		garwoliński		SIEDLECKI		12/4/12		infrastruktura		215,904.21		140,874.00		1.00		2		1105		1,105		infrastruktura		2011

		00024-6930-UM0730098/12		00024-6930-UM0730098/12		Gmina Małkinia Górna		Małkinia Górna		ostrowski				ostrowski		OSTROŁĘCKI		3/14/14		infrastruktura		310,227.06		201,773.00		1.00		1		12,182		12,182		infrastruktura		2012

		00025-6930-UM0730015/12		00025-6930-UM0730015/12		Gmina Teresin		Teresin		sochaczewski				sochaczewski		ŻYRARDOWSKI		4/17/14		turystyka		89,900.00		58,471.00		1.00		5		350		350		turystyka		2012

		00025-6930-UM0730035/10 RW.II./BW/0219.11-35/10		00025-6930-UM0730035/10		Gmina Strachówka		Strachówka		wolomiński				wołomiński		WARSZAWSKI WSCHODNI		11/15/12		infrastruktura		340,313.67		143,722.00		1.00		1		383		383		infrastruktura		2010

		00025-6930-UM0730038/13		00025-6930-UM0730038/13		Gmina Leszno		Leszno		warszawski zachodni				warszawski zachodni		WARSZAWSKI ZACHODNI		1/13/15		infrastruktura		118,484.19		77,062.00		1.00		1		951		951		infrastruktura		2013

		00025-6930-UM0730045/11 RW-II.7161.5.45.2011.MG		00025-6930-UM0730045/11		Gmina Stara Biała		Stara Biała		płocki				płocki		PŁOCKI		9/3/14		infrastruktura		859,757.06		105,898.00		1.00		2		746		746		turystyka		2011

		00025-6930-UM0730049/14		00025-6930-UM0730049/14		Gmina Nowa Sucha		Nowa Sucha						sochaczewski		ŻYRARDOWSKI		7/15/15		infrastruktura		145,492.89		94,629.00		1.00		1		6,286		6,286		infrastruktura

		00026-6930-UM0730009/10 RW.II./BW/0219.11-9/10		00026-6930-UM0730009/10		Gmina Łyse		Łyse		ostrołęcki				ostrołęcki		OSTROŁĘCKI		11/21/11		turystyka		682,986.01		416,454.00		4.00		5		2,000		2,000		turystyka		2010

		00026-6930-UM0730026/12		00026-6930-UM0730026/12		Gmina Orońsko		Orońsko		szydłowiecki				szydłowiecki		RADOMSKI		12/29/14		turystyka		323,951.70		210,700.00		1.00		5		1581		1,581		turystyka		2012

		00026-6930-UM0730066/11 RW-II.7161.5.66.2011.MG		00026-6930-UM0730066/11		Gmina Mszczonów		Mszczonów		żyrardowski				żyrardowski		ŻYRARDOWSKI		4/12/13		turystyka		459,155.83		295,207.00		1.00		5		629		629		infrastruktura		2011

		00026-6930-UM0730066/11 RW-II.7161.5.66.2011.MG		00026-6930-UM0730066/11		Gmina Mszczonów		Mszczonów		żyrardowski				żyrardowski		ŻYRARDOWSKI		4/12/13		turystyka												629		turystyka		2011

		00026-6930-UM0730092/14		00026-6930-UM0730092/14		Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Stanisława BM w Barcicach z siedzibą w Somiance		Somianka		wyszkowski		warszawski		wyszkowski		OSTROŁĘCKI		3/13/15		dziedzictwo		189,450.97		150,000.00		1.00		12		185		185		dziedzictwo		2014

		00027-6930-UM0730002/12		00027-6930-UM0730002/12		Gmina Bodzanów		Bodzanów		płocki				płocki		PŁOCKI		3/24/14		infrastruktura		172,815.00		107,119.00		1.00		2		558		558		infrastruktura		2012

		00027-6930-UM0730012/10 RW.II./BW/0219.11-12/10		00027-6930-UM0730012/10		Gmina Lelis		Lelis		ostrołęcki				ostrołęcki		OSTROŁĘCKI		5/25/12		turystyka		500,311.13		290,957.00		1.00		5		656		656		turystyka		2010

		00027-6930-UM0730041/13		00027-6930-UM0730041/13		Gmina Chotcza		Chotcza		lipski				lipski		RADOMSKI		8/25/14		infrastruktura		116,609.54		75,840.00		1.00		2		1000		1,000		infrastruktura		2013

		00027-6930-UM0730082/14		00027-6930-UM0730082/14		Gmina Brwinów		Brwinów		pruszkowski				pruszkowski		WARSZAWSKI ZACHODNI		5/29/15		turystyka		436,116.39		129,501.00		1.00		5		1,339		1,339		turystyka

		00027-6930-UM0730096/11 RW-VII.7161.5.30.2011.MG		00027-6930-UM0730096/11		Gmina Baranowo		Baranowo		ostrołęcki				ostrolęcki		OSTROŁĘCKI		2/19/14		infrastruktura		189,809.90		80,000.00		1.00		2		155		155		infrastruktura		2011

		00028-6930-UM0730024/10 RW.II./BW/0219.11-24/10		00028-6930-UM0730024/10		Gmina Grójec		Grójec		grójecki				grójecki		ŻYRARDOWSKI		9/5/11		turystyka		74,367.25		46,341.00		1.00		5		512		512		turystyka		2010

		00028-6930-UM0730035/13		00028-6930-UM0730035/13		Gmina Leoncin		Leoncin		nowodworski				nowodworski		WARSZAWSKI ZACHODNI		9/3/14		turystyka		285,305.22		185,564.00		0.88		3b		705		705		turystyka		2013

		00028-6930-UM0730036/12		00028-6930-UM0730036/12		Gmina Stromiec		Stromiec		białobrzeski				białobrzeski		RADOMSKI		4/29/14		turystyka		96,831.75		11,015.98		1.00		1		920		920		turystyka		2012

		00028-6930-UM0730036/12		00028-6930-UM0730036/12		Gmina Stromiec		Stromiec		białobrzeski				białobrzeski		RADOMSKI		4/29/14		turystyka		264,371.28		211,497.02		1.00		5						turystyka		2012

		00028-6930-UM0730043/14		00028-6930-UM0730043/14		Gmina Gózd		Gózd		radomski				radomski		RADOMSKI		12/29/14		infrastruktura		99,005.48		61,924.00		1.00		1		913		913		infrastruktura		2014

		00028-6930-UM0730048/11 RW-II.7161.5.48.2011.MG		00028-6930-UM0730048/11		Gmina Drobin		Drobin		płocki				płocki		PŁOCKI		5/29/15		infrastruktura		174,514.68		73,276.93		1.00		1		2,956		2,956		infrastruktura

		00028-6930-UM0730048/11 RW-II.7161.5.48.2011.MG		00028-6930-UM0730048/11		Gmina Drobin		Drobin						płocki		PŁOCKI		5/29/15		infrastruktura		418,994.84		242,503.07		1.00		5						infrastruktura

		00029-6930-UM0730031/10 RW.II./BW/0219.11-31/10		00029-6930-UM0730031/10		Gmina Klembów		Klembów		wolomiński				wołomiński		WARSZAWSKI WSCHODNI		11/30/11		turystyka		332,670.60		203,097.00		1.00		5		946		946		turystyka		2010

		00029-6930-UM0730032/12		00029-6930-UM0730032/12		Gmina Mochowo		Mochowo		sierpecki				sierpecki		PŁOCKI		4/17/14		turystyka		82,436.50		52,329.00		1.00		5		448		448		turystyka		2012

		00029-6930-UM0730036/13		00029-6930-UM0730036/13		Gmina Leoncin		Leoncin		nowodworski				nowodworski		WARSZAWSKI ZACHODNI		10/9/14		infrastruktura		85,867.81		55,848.00		1.00		1		303		303		infrastruktura		2013

		00029-6930-UM0730073/14		00029-6930-UM0730073/14		Gmina Siennica		Siennica						miński		WARSZAWSKI WSCHODNI		9/21/15		infrastruktura		176,031.45		110,000.00		1.00		2		305		305		infrastruktura

		00029-6930-UM0730086/11 RW-VII.7161.5.20.2011.MG		00029-6930-UM0730086/11		Gmina Osieck		Osieck		otwocki				otwocki		WARSZAWSKI WSCHODNI		10/9/13		sport i rekreacja		86,705.84		56,394.00		1.00		5		957		957		sport i rekreacja		2011

		00029-6930-UM0730086/11 RW-VII.7161.5.20.2011.MG		00029-6930-UM0730086/11		Gmina Osieck		Osieck		otwocki				otwocki		WARSZAWSKI WSCHODNI		10/9/13		sport i rekreacja		86,435.55		63,374.00		1.00		6						sport i rekreacja		2011

		00030-6930-UM0730014/12		00030-6930-UM0730014/12		Gmina Teresin		Teresin		sochaczewski				sochaczewski		ŻYRARDOWSKI		6/9/14		infrastruktura		115,259.78		74,965.00		1.00		1		700		700		infrastruktura		2012

		00030-6930-UM0730033/13		00030-6930-UM0730033/13		Gmina Leoncin		Leoncin		nowodworski				nowodworski		WARSZAWSKI ZACHODNI		1/13/15		infrastruktura		170,000.00		110,569.00		1.00		2		601		601		infrastruktura		2013

		00030-6930-UM0730044/10 RW.II./BW/0219.11-44/10		00030-6930-UM0730044/10		Gmina Pionki		Pionki		radomski				radomski		RADOMSKI		9/21/11		turystyka		292,144.52		178,469.00		1.00		5		727		727		turystyka		2010

		00030-6930-UM0730052/11 RW-II.7161.5.52.2011.MG		00030-6930-UM0730052/11		Gmina Miastków Kościelny		Miastków Kościelny		garwoliński		warszawski		garwoliński		SIEDLECKI		10/15/13		infrastruktura		283,576.50		183,225.00		1.00		2		723		723		infrastruktura		2011

		00030-6930-UM0730072/14		00030-6930-UM0730072/14		Gmina Jakubów		Jakubów		miński				miński		WARSZAWSKI WSCHODNI		1/26/15		infrastruktura		91,258.88		59,355.00		1.00		2		133		133		infrastruktura		2014

		00031-6930-UM0730038/10 RW.II./BW/0219.11-38/10		00031-6930-UM0730038/10		Gmina Jastrzębia		Jastrzębia		radomski				radomski		RADOMSKI		12/14/11		infrastruktura		445,300.00		273,750.00		1.00		1		1,800		1,800		infrastruktura		2010

		00031-6930-UM0730049/11 RW-II.7161.5.49.2011.MG		00031-6930-UM0730049/11		Gmina Brudzeń Duży		Brudzeń Duży		płocki				płocki		PŁOCKI		8/25/14		sport i rekreacja		30,214.52		1,103.71		30.00		4		1018		1,018		sport i rekreacja		2011

		00031-6930-UM0730049/11 RW-II.7161.5.49.2011.MG		00031-6930-UM0730049/11		Gmina Brudzeń Duży		Brudzeń Duży		płocki				płocki		PŁOCKI		8/25/14		sport i rekreacja		1,022,735.11		315,129.29		1.00		6						sport i rekreacja		2011

		00031-6930-UM0730061/13		00031-6930-UM0730061/13		Gmina Ceranów		Ceranów		sokołowski		siedlecki		sokołowski		SIEDLECKI		12/29/14		infrastruktura		205,020.11		104,800.00		1.00		5		1350		1,350		infrastruktura		2013

		00031-6930-UM0730117/14		00031-6930-UM0730117/14		Gmina Zatory		Zatory		pułtuski				pułtuski		CIECHANOWSKI		3/13/15		infrastruktura		56,644.00		37,440.00		2.00		5		794		794		sport i rekreacja		2014

		00032-6930-UM0730035/12		00032-6930-UM0730035/12		Gmina Stara Błotnica		Stara Błotnica		białobrzeski				białobrzeski		RADOMSKI		1/21/14		turystyka		474,997.76		221,514.00		1.00		1		5326		5,326		turystyka		2012

		00032-6930-UM0730038/14		00032-6930-UM0730038/14		Gmina Andrzejewo		Andrzejewo		ostrowski				ostrowski		OSTROŁĘCKI		6/30/15		infrastruktura		69,768.61		34,065.00		1.00		5		331		331		infrastruktura

		00032-6930-UM0730045/10 RW.II./BW/0219.11-45/10		00032-6930-UM0730045/10		Gmina Tczów		Tczów		zwoleński				zwoleński		RADOMSKI		1/9/12		turystyka		550,540.00		317,266.00		1.00		2		632		632		turystyka		2010

		00032-6930-UM0730074/11 RW-VII.7161.5.8.2011.MG		00032-6930-UM0730074/11		Gmina Zabrodzie		Zabrodzie		wyszkowski				wyszkowski		OSTROŁĘCKI		2/19/14		infrastruktura		446,960.97		289,300.00		1.00		2		998		998		infrastruktura		2011

		00032-6930-UM0730103/13		00032-6930-UM0730103/13		Rzymsko-Katolicka Parafia p.w. Najświętszego Serca Jezusowego i Św. Leonarda w Brzeźnicy		Kozienice		kozienicki		radomski		kozienicki		RADOMSKI		8/8/14		dziedzictwo		449,415.27		355,000.00		1.00		12		365		365		dziedzictwo		2013

		00033-6930-UM0730026/13		00033-6930-UM0730026/13		Gmina Izabelin		Izabelin		warszawski zachodni				warszawski zachodni		WARSZAWSKI ZACHODNI		6/9/15		turystyka		769,543.35		500,000.00		1.00		5		1,763		1,763		turystyka

		00033-6930-UM0730050/10 RW.II./BW/0219.11-50/10		00033-6930-UM0730050/10		Gmina Odrzywół		Odrzywół		przysuski				przysuski		RADOMSKI		7/26/11		infrastruktura		298,768.27		173,902.00		1.00		2		913		913		infrastruktura		2010

		00033-6930-UM0730052/14		00033-6930-UM0730052/14		Gmina Radziejowice		Radziejowice						żyrardowski		ŻYRARDOWSKI		7/3/15		infrastruktura		725,130.67		325,743.00		1.00		2		697		697		infrastruktura

		00033-6930-UM0730088/11 RW-VII.7161.5.22.2011.MG		00033-6930-UM0730088/11		Gmina Warka		Warka		grójecki				grójecki		ŻYRARDOWSKI		12/19/12		turystyka		219,941.69		90,836.00		1.00		5		400		400		turystyka		2011

		00034-6930-UM0730002/13		00034-6930-UM0730002/13		Gmina  Zaręby Kościelne		Zaręby Kościelne		ostrowski				ostrowski		OSTROŁĘCKI		12/30/14		turystyka		136,033.74		88,347.00		1.00		5		3500		3,500		turystyka		2013

		00034-6930-UM0730017/10 RW.II./BW/0219.11-17/10		00034-6930-UM0730017/10		Gmina i Miasto Przysucha		Przysucha		przysuski				przysuski		RADOMSKI		6/30/11		infrastruktura		423,256.41		252,053.00		1.00		1		112		112		infrastruktura		2010

		00034-6930-UM0730061/12		00034-6930-UM0730061/12		Gmina Przytyk		Przytyk		radomski				radomski		RADOMSKI		9/24/14		turystyka		696,180.00		300,000.00		1.00		5		238		238		turystyka		2012

		00034-6930-UM0730085/14		00034-6930-UM0730085/14		Miasto i Gmina Serock		Serock		legionowski		warszawski		legionowski		WARSZAWSKI WSCHODNI		12/17/14		infrastruktura		167,430.15		92,677.00		2.00		1		240		240		infrastruktura		2014

		00034-6930-UM0730087/11 RW-VII.7161.5.21.2011.MG		00034-6930-UM0730087/11		Gmina Warka		Warka		grójecki				grójecki		ŻYRARDOWSKI		12/19/12		infrastruktura		273,372.48		111,615.00		1.00		5		58		58		infrastruktura		2011

		00035-6930-UM0730007/13		00035-6930-UM0730007/13		Parafia Rzymsko-Katolicka p.w.św. Mikołaja w Sulerzyżu		Sulerzyż		ciechanowski		ciechanowski		ciechanowski		CIECHANOWSKI		10/24/14		infrastruktura		222,715.11		173,542.07		1.00		2		194		194		infrastruktura		2013

		00035-6930-UM0730015/10 RW.II./BW/0219.11-15/10		00035-6930-UM0730015/10		Gmina Jednorożec		Jednorożec		przasnyski				przasnyski		OSTROŁĘCKI		1/21/13		infrastruktura		364,334.43		204,834.00		1.00		2		7410		7,410		infrastruktura		2010

		00035-6930-UM0730015/10 RW.II./BW/0219.11-15/10		00035-6930-UM0730015/10		Gmina Jednorożec		Jednorożec		przasnyski				przasnyski		OSTROŁĘCKI		1/21/13		infrastruktura		407,299.19		215,166.00		1.00		3a						infrastruktura		2010

		00035-6930-UM0730097/14		00035-6930-UM0730097/14		Gmina Stoczek		Stoczek		węgrowski		siedlecki		węgrowski		SIEDLECKI		1/29/15		infrastruktura		133,266.60		87,734.00		1.00		2		900		900		infrastruktura		2014

		00035-6930-UM0730102/11 RW-VII.7161.5.36.2011.MG		00035-6930-UM0730102/11		Gmina i Miasto Żuromin		Żuromin		żuromiński				żuromiński		CIECHANOWSKI		8/29/13		sport i rekreacja		119,000.00		77,398.00		1.00		5		848		848		sport i rekreacja		2011

		00036-6930-UM0730048/14		00036-6930-UM0730048/14		Gmina Baranów		Baranów		grodziski				grodziski		WARSZAWSKI ZACHODNI		6/24/15		infrastruktura		259,845.68		50,000.00		1.00		1		195		195		infrastruktura

		00036-6930-UM0730050/12		00036-6930-UM0730050/12		Gmina Bielsk		Bielsk		płocki				płocki		PŁOCKI		11/13/13		infrastruktura		117,711.07		76,353.00		1.00		2		2598		2,598		infrastruktura		2012

		00036-6930-UM0730053/10 RW.II./BW/0219.11-53/10		00036-6930-UM0730053/10		Gmina Jastrząb		Jastrząb		szydłowiecki				szydłowiecki		RADOMSKI		9/5/11		turystyka		164,486.32		96,147.00		0.25		3b		5,228		5,228		turystyka		2010

		00036-6930-UM0730054/11 RW-II.7161.5.54.2011.MG		00036-6930-UM0730054/11		Miasto i Gmina Pilawa		Pilawa		garwoliński		warszawski		garwoliński		SIEDLECKI		3/24/15		infrastruktura		452,635.57		270,857.00		1.00		1		512		512		infrastruktura		2011

		00036-6930-UM0730056/13		00036-6930-UM0730056/13		Miasto i Gmina Łosice		Łosice		łosicki		siedlecki		łosicki		SIEDLECKI		3/24/15		sport i rekreacja		308,921.35		200,924.00		1.00		5		114		114		sport i rekreacja

		00037-6930-UM0730055/13		00037-6930-UM0730055/13		Miasto i Gmina Łosice		Łosice		łosicki		siedlecki		łosicki		SIEDLECKI		5/8/15		infrastruktura		236,343.82		153,719.00		1.00		1		266		266		infrastruktura

		00037-6930-UM0730070/12		00037-6930-UM0730070/12		Gmina Dębe Wielkie		Dębe Wielkie		miński				miński		WARSZAWSKI WSCHODNI		4/29/14		turystyka		222,146.60		50,000.00		1.00		5		499		499		turystyka		2012

		00037-6930-UM0730123/14		00037-6930-UM0730123/14		Gmina Czosnów		Czosnów		nowodworski				nowodworski		WARSZAWSKI ZACHODNI		1/29/15		turystyka		194,675.89		109,000.00		1.00		5		265		265		turystyka		2014

		00038-6930-UM0730018/10 RW.II./BW/0219.11-18/10		00038-6930-UM0730018/10		Gmina Jedlińsk		Jedlińsk		radomski				radomski		RADOMSKI		11/30/11		infrastruktura		643,270.29		393,506.00		1.00		1		427		427		infrastruktura		2010

		00038-6930-UM0730047/14		00038-6930-UM0730047/14		Gmina Nadarzyn		Nadarzyn		pruszkowski				pruszkowski		WARSZAWSKI ZACHODNI		4/2/15		infrastruktura		261,034.78		50,000.00		1.00		1		605		605		infrastruktura		2014

		00038-6930-UM0730048/13		00038-6930-UM0730048/13		Gmina Rybno		Rybno		sochaczewski				sochaczewski		ŻYRARDOWSKI		3/30/15		turystyka		407,995.85		259,738.69		1.00		5		588		588		turystyka		2013

		00038-6930-UM0730077/12		00038-6930-UM0730077/12		Gmina Korytnica		Korytnica		węgrowski		siedlecki		węgrowski		SIEDLECKI		12/8/14		infrastruktura		63,104.58		34,873.00		1.00		1		260		260		infrastruktura		2012

		00038-6930-UM0730078/11 RW-VII.7161.5.12.2011.MG		00038-6930-UM0730078/11		Gmina Wyszków		Wyszków		wyszkowski				wyszkowski		OSTROŁĘCKI		11/28/13		infrastruktura		813,559.55		500,000.00		3.00		2		2159		2,159		infrastruktura		2011

		00039-6930-UM0730051/10 RW.II./BW/0219.11-51/10		00039-6930-UM0730051/10		Gmina Potworów		Potworów		przysuski				przysuski		RADOMSKI		1/31/12		sport i rekreacja		446,268.07		175,000.00		1.00		5		153		153		sport i rekreacja		2010

		00039-6930-UM0730068/13		00039-6930-UM0730068/13		Gmina Wieliszew		Wieliszew		legionowski				legionowski		WARSZAWSKI WSCHODNI		3/19/15		infrastruktura		102,564.60		63,382.00		1.00		1		249		249		infrastruktura		2013

		00039-6930-UM0730069/14		00039-6930-UM0730069/14		Gmina Stanisławów		Stanisławów		miński				miński		WARSZAWSKI WSCHODNI		6/24/15		infrastruktura		36,637.90		19,871.72		1.00		1		327		327		infrastruktura

		00039-6930-UM0730069/14		00039-6930-UM0730069/14		Gmina Stanisławów		Stanisławów		miński				miński		WARSZAWSKI WSCHODNI		6/24/15		infrastruktura		147,770.05		96,110.60		2.00		2						infrastruktura

		00039-6930-UM0730091/12		00039-6930-UM0730091/12		Gmina Wyszków		Wyszków		wyszkowski				wyszkowski		OSTROŁĘCKI		7/30/14		infrastruktura		291,715.28		189,733.00		1.00		1		129		129		infrastruktura		2012

		00039-6930-UM0730095/11 RW-VII.7161.5.29.2011.MG		00039-6930-UM0730095/11		Gmina Kadzidło		Kadzidło		ostrołęcki				ostrołęcki		OSTROŁĘCKI		12/28/12		infrastruktura		284,807.20		185,240.00		1.00		5		4230		4,230		turystyka		2011

		00040-6930-UM0730019/10 RW.II./BW/0219.11-19/10		00040-6930-UM0730019/10		Gmina Wieniawa		Wieniawa		przysuski				przysuski		RADOMSKI		12/28/12		infrastruktura		607,954.92		230,157.00		1.00		1		1500		1,500		infrastruktura		2010

		00040-6930-UM0730022/14		00040-6930-UM0730022/14		Gmina Belsk Duży		Belsk Duży		grójecki				grójecki		ŻYRARDOWSKI		5/8/15		turystyka		684,741.00		250,000.00		1.00		5		803		803		turystyka

		00040-6930-UM0730055/12		00040-6930-UM0730055/12		Gmina Grójec		Grójec		grójecki				grójecki		ŻYRARDOWSKI		6/14/14		turystyka		418,810.25		272,396.00		1.00		1		352		352		turystyka		2012

		00040-6930-UM0730059/11 RW.II.7161.5.59.2011.MG		00040-6930-UM0730059/11		Gmina Borowie		Borowie		garwoliński		warszawski		garwoliński		SIEDLECKI		3/10/14		dziedzictwo		771,652.17		500,000.00		1.00		8		596		596		dziedzictwo		2011

		00040-6930-UM0730086/13		00040-6930-UM0730086/13		Gmina Sobienie-Jeziory		Sobienie-Jeziory		otwocki				otwocki		WARSZAWSKI WSCHODNI		1/29/15		infrastruktura		159,287.59		59,299.00		1.00		1		1372		1,372		infrastruktura		2013

		00041-6930-UM0730027/14		00041-6930-UM0730027/14		Gmina Warka		Warka		grójecki				grójecki		ŻYRARDOWSKI		4/14/15		infrastruktura		203,922.37		126,304.00		1.00		2		377		377		infrastruktura

		00041-6930-UM0730048/10 RW.II./BW/0219.11-48/10		00041-6930-UM0730048/10		Gmina Rusinów		Rusinów		przysuski				przysuski		RADOMSKI		9/5/11		turystyka		284,881.48		175,000.00		14.00		4		4,572		4,572		turystyka		2010

		00041-6930-UM0730056/12		00041-6930-UM0730056/12		Gmina Chynów		Chynów		grójecki				grójecki		ŻYRARDOWSKI		12/6/13		turystyka		238,652.55		100,000.00		1.00		5		9650		9,650		turystyka		2012

		00041-6930-UM0730084/11 RW-VII.7161.5.18.2011.MG		00041-6930-UM0730084/11		Gmina Sobienie-Jeziory		Sobienie-Jeziory		otwocki				otwocki		WARSZAWSKI WSCHODNI		8/8/14		infrastruktura		139,414.80		90,676.00		1.00		1		321		321		infrastruktura		2011

		00041-6930-UM0730139/13		00041-6930-UM0730139/13		Gmina Jakubów		Jakubów		miński				miński		WARSZAWSKI WSCHODNI		12/17/14		infrastruktura		263,074.31		171,105.00		1.00		2		150		150		infrastruktura		2013

		00042-6930-UM0730036/14		00042-6930-UM0730036/14		Gmina Brok		Brok		ostrowski				ostrowski		OSTROŁĘCKI		2/23/15		infrastruktura		140,674.93		92,723.00		2.00		2		1044		1,044		infrastruktura		2014

		00042-6930-UM0730101/12		00042-6930-UM0730101/12		Gmina Wiskitki		Wiskitki		żyrardowski				żyrardowski		ŻYRARDOWSKI		6/24/14		turystyka		278,475.01		181,121.00		1.00		1		10134		9,634		infrastruktura		2012

		00042-6930-UM0730101/12		00042-6930-UM0730101/12		Gmina Wiskitki		Wiskitki		żyrardowski				żyrardowski		ŻYRARDOWSKI		6/24/14		turystyka												500		turystyka		2012

		00042-6930-UM0730101/12		00042-6930-UM0730101/12		Gmina Wiskitki		Wiskitki		żyrardowski				żyrardowski		ŻYRARDOWSKI		6/24/14		turystyka												9,634		sport i rekreacja		2012

		00042-6930-UM0730133/11 RW-VII.7161.5.67.2011.MG		00042-6930-UM0730133/11		Gmina Sterdyń		Sterdyń		sokołowski		siedlecki		sokołowski		SIEDLECKI		11/29/12		infrastruktura		121,650.80		79,310.00		1.00		2		760		760		infrastruktura		2011

		00042-6930-UM0730140/13		00042-6930-UM0730140/13		Gmina Jakubów		Jakubów		miński				miński		WARSZAWSKI WSCHODNI		8/8/14		infrastruktura		92,535.68		60,185.00		1.00		2		65		65		infrastruktura		2013

		00043-6930-UM0730017/12		00043-6930-UM0730017/12		Gmina Nadarzyn		Nadarzyn		pruszkowski				pruszkowski		WARSZAWSKI ZACHODNI		3/10/14		turystyka		1,028,190.23		500,000.00		1.00		5		3783		3,783		turystyka		2012

		00043-6930-UM0730039/14		00043-6930-UM0730039/14		Gmina Celestynów		Celestynów		otwocki				otwocki		WARSZAWSKI WSCHODNI		5/29/15		infrastruktura		45,497.70		29,592.00		1.00		2		4,972		4,972		infrastruktura

		00043-6930-UM0730041/10 RW.II./BW/0219.11-41/10		00043-6930-UM0730041/10		Gmina Gózd		Gózd		radomski				radomski		RADOMSKI		9/5/11		infrastruktura		84,648.50		52,240.00		2.00		2		2,258		2,258		infrastruktura		2010

		00043-6930-UM0730058/11 RW-II.7161.5.58.2011.MG		00043-6930-UM0730058/11		Gmina Garwolin		Garwolin		garwoliński		warszawski		garwoliński		SIEDLECKI		5/10/13		infrastruktura		308,538.25		201,213.00		1.00		1		360		360		infrastruktura		2011

		00043-6930-UM0730099/13		00043-6930-UM0730099/13		Gmina Głowaczów		Głowaczów		kozienicki				kozienicki		RADOMSKI		10/24/14		turystyka		558,103.72		362,993.00		1.00		5		300		300		turystyka		2013

		00044-6930-UM0730030/12		00044-6930-UM0730030/12		Gmina Szczutowo		Szczutowo		sierpecki				sierpecki		PŁOCKI		12/27/13		infrastruktura		53,706.16		31,190.61		1.00		2		575		575		infrastruktura		2012

		00044-6930-UM0730030/12		00044-6930-UM0730030/12		Gmina Szczutowo		Szczutowo		sierpecki				sierpecki		PŁOCKI		12/27/13		infrastruktura		60,510.57		35,172.39		1.00		5						infrastruktura		2012

		00044-6930-UM0730050/14		00044-6930-UM0730050/14		Gmina Żabia Wola		Żabia Wola		grodziski				grodziski		WARSZAWSKI ZACHODNI		4/20/15		sport i rekreacja		759,815.28		384,881.00		1.00		6		856		856		sport i rekreacja

		00044-6930-UM0730054/10 RW.II./BW/0219.11-54/10		00044-6930-UM0730054/10		Gmina Chlewiska		Chlewiska		szydłowiecki				szydłowiecki		RADOMSKI		11/21/11		infrastruktura		228,992.19		131,580.00		1.00		5		2,000		2,000		infrastruktura		2010

		00044-6930-UM0730062/11 RW-II.7161.5.62.2011.MG		00044-6930-UM0730062/11		Gmina Garwolin		Garwolin		garwoliński		warszawski		garwoliński		SIEDLECKI		5/10/13		infrastruktura		454,932.46		193,283.88		1.00		1		536		536		infrastruktura		2011

		00044-6930-UM0730072/13		00044-6930-UM0730072/13		Gmina Radzymin		Radzymin		wolomiński				wołomiński		WARSZAWSKI WSCHODNI		10/24/14		turystyka		275,921.55		179,461.00		1.00		5		2734		2,734		turystyka		2013

		00045-6930-UM0730011/12		00045-6930-UM0730011/12		Gmina i Miasto Wyszogród		Wyszogród		płocki				płocki		PŁOCKI		5/4/15		infrastruktura		243,136.06		141,170.00		4.00		1		532		532		infrastruktura

		00045-6930-UM0730065/13		00045-6930-UM0730065/13		Gmina Jabłonna		Jabłonna		legionowski		warszawski		legionowski		WARSZAWSKI WSCHODNI		3/30/15		turystyka		498,917.95		324,476.00		1.00		5		5152		5,152		turystyka		2013

		00045-6930-UM0730090/11 RW-VII.7161.5.24.2011.MG		00045-6930-UM0730090/11		Gmina i Miasto Przysucha		Przysucha		przysuski				przysuski		RADOMSKI		8/29/13		infrastruktura		536,240.04		348,814.00		1.00		1		249		249		infrastruktura		2011

		00045-6930-UM0730110/14		00045-6930-UM0730110/14		Gmina Rzeczniów		Rzeczniów						lipski		RADOMSKI		8/10/15		infrastruktura		208,378.09		118,000.00		3.00		1		567		567		infrastruktura

		00046-6930-UM0730020/10 RW.II./BW/0219.11-20/10		00046-6930-UM0730020/10		Gmina Wolanów		Wolanów		radomski				radomski		RADOMSKI		10/26/11		infrastruktura		391,789.53		240,765.00		2.00		1		661		661		infrastruktura		2010

		00046-6930-UM0730087/14		00046-6930-UM0730087/14		Parafia Przemienienia Pańskiego w Wieliszewie		Wieliszew		legionowski		warszawski		legionowski		WARSZAWSKI WSCHODNI		3/9/15		dziedzictwo		324,160.53		209,614.00		1.00		12		3000		3,000		dziedzictwo		2014

		00046-6930-UM0730089/13		00046-6930-UM0730089/13		Gmina Żelechów		Żelechów		garwoliński		warszawski		garwoliński		SIEDLECKI		7/3/14		infrastruktura		59,040.94		38,334.00		1.00		3a		534		534		infrastruktura		2013

		00046-6930-UM0730099/11 RW-VII.7161.5.33.2011.MG		00046-6930-UM0730099/11		Gmina Czarnia		Czarnia		ostrołęcki				ostrołęcki		OSTROŁĘCKI		3/10/14		infrastruktura		287,763.51		187,168.00		1.00		2		425		425		infrastruktura		2011

		00046-6930-UM0730099/12		00046-6930-UM0730099/12		Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Wniebowzięcia NMP w Solcu nad Wisłą		Solec nad Wisłą		lipski				lipski		RADOMSKI		11/21/13		dziedzictwo		107,725.75		49,900.00		1.00		12		5541		5,541		dziedzictwo		2012

		00047-6930-UM0730046/10 RW.II./BW/0219.11-46/10		00047-6930-UM0730046/10		Gmina Jedlnia-Letnisko		Jedlnia-Letnisko		radomski				radomski		RADOMSKI		1/11/13		turystyka		1,011,775.86		339,824.00		1.128		3b		3870		3,870		turystyka		2010

		00047-6930-UM0730049/13		00047-6930-UM0730049/13		Gmina Stara Kornica		Stara Kornica		łosicki		siedlecki		łosicki		SIEDLECKI		6/9/15		infrastruktura		621,739.79		205,309.00		1.00		2		5,104		5,104		infrastruktura

		00047-6930-UM0730053/11 RW-II.7161.5.53.2011.MG		00047-6930-UM0730053/11		Gmina Trojanów		Trojanów		garwoliński		warszawski		garwoliński		SIEDLECKI		5/9/14		infrastruktura		346,336.95		170,510.00		1.00		1		652		652		infrastruktura		2011

		00047-6930-UM0730062/12		00047-6930-UM0730062/12		Parafia Rzymskokatolicka pw.Św. Jana Chrzciciela i Św. Stanisława Kostki w Mniszku		Wolanów		radomski				radomski		RADOMSKI		1/29/14		infrastruktura		222,769.22		144,890.00		1.00		6		2700		2,700		infrastruktura		2012

		00047-6930-UM0730062/12		00047-6930-UM0730062/12		Parafia Rzymskokatolicka pw.Św. Jana Chrzciciela i Św. Stanisława Kostki w Mniszku		Wolanów		radomski				radomski		RADOMSKI		1/29/14		infrastruktura		123,460.15		80,299.00		1.00		12						infrastruktura		2012

		00047-6930-UM0730088/14		00047-6930-UM0730088/14		Gmina Wieliszew		Wieliszew		legionowski				legionowski		WARSZAWSKI WSCHODNI		3/13/15		turystyka		249,526.64		153,771.00		1.00		5		800		800		turystyka		2014

		00048-6930-UM0730019/13		00048-6930-UM0730019/13		Gmina Poświętne		Poświętne		wolomiński				wołomiński		WARSZAWSKI WSCHODNI		4/14/15		turystyka		547,869.66		311,000.00		1.00		5		500		500		turystyka

		00048-6930-UM0730021/10 RW.II./BW/0219.11-21/10		00048-6930-UM0730021/10		Gmina Przytyk		Przytyk		radomski				radomski		RADOMSKI		6/15/12		infrastruktura		1,929,179.47		500,000.00		1.00		2		986		986		infrastruktura		2010

		00048-6930-UM0730035/14		00048-6930-UM0730035/14		Gmina Jedlińsk		Jedlińsk		radomski				radomski		RADOMSKI		6/24/15		infrastruktura		428,156.67		133,000.00		1.00		1		363		363		infrastruktura

		00048-6930-UM0730061/11 RW-II.7161.5.61.2011.MG		00048-6930-UM0730061/11		Gmina Trojanów		Trojanów		garwoliński		warszawski		garwoliński		SIEDLECKI		8/14/13		infrastruktura		284,353.53		166,376.00		1.00		1		358		358		infrastruktura		2011

		00048-6930-UM0730069/12		00048-6930-UM0730069/12		Gmina Jakubów		Jakubów		miński				miński		WARSZAWSKI WSCHODNI		10/24/13		infrastruktura		42,229.59		34,333.00		1.00		4		148		148		infrastruktura		2012

		00049-6930-UM0730044/11 RW-II.7161.5.44.2011.MG		00049-6930-UM0730044/11		Gmina Chlewiska		Chlewiska		szydłowiecki				szydłowiecki		RADOMSKI		6/24/13		infrastruktura		316,232.45		205,679.00		1.00		1		822		822		infrastruktura		2011

		00049-6930-UM0730048/12		00049-6930-UM0730048/12		Gmina Słupno		Słupno		płocki				płocki		PŁOCKI		3/10/14		infrastruktura		447,500.00		199,998.00		1.00		1		556		556		infrastruktura		2012

		00049-6930-UM0730057/13		00049-6930-UM0730057/13		Gmina Sabnie		Sabnie		sokołowski		siedlecki		sokołowski		SIEDLECKI		12/29/14		sport i rekreacja		225,249.60		146,503.00		1.00		2		389		389		sport i rekreacja		2013

		00049-6930-UM0730084/14		00049-6930-UM0730084/14		Gmina Radzymin		Radzymin		wolomiński				wołomiński		WARSZAWSKI WSCHODNI		4/2/15		infrastruktura		87,118.59		56,662.00		1.00		2		962		962		infrastruktura		2014

		00049-6930-UM0730156/10 RW.II./BW/0219.11-156/10		00049-6930-UM0730156/10		Gmina Żabia Wola		Żabia Wola		grodziski				grodziski		WARSZAWSKI ZACHODNI		7/29/11		turystyka		355,277.90		165,119.00		1.00		5		1,300		1,300		turystyka		2010

		00050-6930-UM0730005/12		00050-6930-UM0730005/12		Gmina Czerwińsk nad Wisłą		Czerwińsk nad Wisłą		płoński				płoński		CIECHANOWSKI		4/20/15		infrastruktura		365,321.44		113,178.00		1.00		1		190		190		infrastruktura

		00050-6930-UM0730009/13		00050-6930-UM0730009/13		Gmina Kuczbork-Osada		Kuczbork-Osada		żuromiński				żuromiński		CIECHANOWSKI		2/23/15		infrastruktura		215,139.72		121,300.00		1.00		2		281		281		turystyka		2013

		00050-6930-UM0730059/10 RW.II./BW/0219.11-59/10		00050-6930-UM0730059/10		Gmina Wierzbica		Wierzbica		radomski				radomski		RADOMSKI		7/26/11		turystyka		664,228.00		403,117.00		1.00		5		3,949		3,949		turystyka		2010

		00050-6930-UM0730091/11 RW-VII.7161.5.25.2011.MG		00050-6930-UM0730091/11		Gmina Jedlińsk		Jedlińsk		radomski				radomski		RADOMSKI		10/3/14		turystyka		381,527.25		245,787.00		1.00		5		214		214		turystyka		2011

		00050-6930-UM0730109/14		00050-6930-UM0730109/14		Gmina Bielsk		Bielsk		płocki				płocki		PŁOCKI		3/24/15		infrastruktura		57,451.00		46,708.13		1.00		1		491		491		infrastruktura		2014

		00051-6930-UM0730017/13		00051-6930-UM0730017/13		Gmina Rząśnik		Rząśnik						wyszkowski		OSTROŁĘCKI		8/14/15		sport i rekreacja		605,243.92		151,255.00		1.00		4		1,751		1,751		infrastruktura

		00051-6930-UM0730038/12		00051-6930-UM0730038/12		Gmina Olszewo-Borki		Olszewo-Borki		ostrołęcki				ostrołęcki		OSTROŁĘCKI		12/17/14		infrastruktura		256,283.25		139,000.00		2.00		1		397		397		infrastruktura		2012

		00051-6930-UM0730047/10 RW.II./BW/0219.11-47/10		00051-6930-UM0730047/10		Gmina Zwoleń		Zwoleń		zwoleński				zwoleński		RADOMSKI		6/11/12		infrastruktura		249,828.41		132,300.00		1.00		1		779		779		infrastruktura		2010

		00051-6930-UM0730047/10 RW.II./BW/0219.11-47/10		00051-6930-UM0730047/10		Gmina Zwoleń		Zwoleń		zwoleński				zwoleński		RADOMSKI		6/11/12		infrastruktura		706,854.12		367,700.00		1.00		6						infrastruktura		2010

		00051-6930-UM0730065/11 RW-II.7161.5.65.2011.MG		00051-6930-UM0730065/11		Gmina Grodzisk Mazowiecki		Grodzisk Mazowiecki		grodziski				grodziski		WARSZAWSKI ZACHODNI		9/30/13		turystyka		401,744.53		261,297.00		1.00		5		1242		1,242		turystyka		2011

		00051-6930-UM0730106/14		00051-6930-UM0730106/14		Gmina Skaryszew		Skaryszew		radomski				radomski		RADOMSKI		3/24/15		sport i rekreacja		172,319.20		96,002.00		1.00		5		5940		5,940		sport i rekreacja		2014

		00052-6930-UM0730040/10 RW.II./BW/0219.11-40/10		00052-6930-UM0730040/10		Gmina Przyłęk		Przyłęk		zwoleński				zwoleński		RADOMSKI		12/14/11		turystyka		442,429.03		269,773.00		1.00		5		4,000		4,000		turystyka		2010

		00052-6930-UM0730051/12		00052-6930-UM0730051/12		Gmina Grójec		Grójec		grójecki				grójecki		ŻYRARDOWSKI		7/9/14		turystyka		122,092.67		79,409.85		1.00		5		325		325		turystyka		2012

		00052-6930-UM0730076/13		00052-6930-UM0730076/13		Parafia Rzymsko-Katolicka p.w.św. Wawrzyńca		Naruszewo		płoński		ciechanowski		płoński		CIECHANOWSKI		1/21/15		dziedzictwo		197,269.00		115,557.00		2.00		12		130		130		dziedzictwo		2013

		00052-6930-UM0730079/11 RW-VII.7161.5.13.2011.MG		00052-6930-UM0730079/11		Gmina Sobienie-Jeziory		Sobienie-Jeziory		otwocki				otwocki		WARSZAWSKI WSCHODNI		7/30/14		turystyka		13,000.00		7,939.45		1.00		1		295		295		turystyka		2011

		00052-6930-UM0730079/11 RW-VII.7161.5.13.2011.MG		00052-6930-UM0730079/11		Gmina Sobienie-Jeziory		Sobienie-Jeziory		otwocki				otwocki		WARSZAWSKI WSCHODNI		7/30/14		turystyka		154,819.35		94,552.55		1.00		5						turystyka		2011

		00052-6930-UM0730118/14		00052-6930-UM0730118/14		Gmina Zatory		Zatory		pułtuski				pułtuski		CIECHANOWSKI		2/18/15		infrastruktura		52,807.00		34,720.00		1.00		5		997		997		turystyka		2014

		00053-6930-UM0730069/10 RW.II./BW/0219.11-69/10		00053-6930-UM0730069/10		Gmina Dzierrzążnia		Dzierrzążnia		płoński				płoński		CIECHANOWSKI		5/30/11		infrastruktura		285,486.31		175,503.00		1.00		2		28		28		infrastruktura		2010

		00053-6930-UM0730071/12		00053-6930-UM0730071/12		Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Gminy Stoczek		Stoczek		węgrowski		siedlecki		węgrowski		SIEDLECKI		1/21/14		infrastruktura		201,170.50		159,512.00		1.00		1		311		311		infrastruktura		2012

		00053-6930-UM0730075/14		00053-6930-UM0730075/14		Parafia Rzymskokatolicka pw.św. Jadwigi Śląskiej w Samogoszczy		Maciejowice		garwoliński		warszawski		garwoliński		SIEDLECKI		2/23/15		dziedzictwo		177,941.91		113,683.00		1.00		12		2071		2,071		dziedzictwo		2014

		00053-6930-UM0730098/11 RW-VII.7161.5.32.2011.MG		00053-6930-UM0730098/11		Gmina Łyse		Łyse		ostrołęcki				ostrołęcki		OSTROŁĘCKI		3/14/14		infrastruktura		116,892.83		70,000.00		2.00		1		2835		2,835		infrastruktura		2011

		00053-6930-UM0730098/11 RW-VII.7161.5.32.2011.MG		00053-6930-UM0730098/11		Gmina Łyse		Łyse		ostrołęcki				ostrolęcki		OSTROŁĘCKI		3/14/14		infrastruktura		101,005.61		65,000.00		1.00		2						infrastruktura		2011

		00053-6930-UM0730098/11 RW-VII.7161.5.32.2011.MG		00053-6930-UM0730098/11		Gmina Łyse		Łyse		ostrołęcki				ostrolęcki		OSTROŁĘCKI		3/14/14		infrastruktura		46,525.84		4,342.00		1.00		5						infrastruktura		2011

		00053-6930-UM0730141/13		00053-6930-UM0730141/13		Gmina Halinów		Halinów		piaseczyński				miński		WARSZAWSKI WSCHODNI		4/24/15		infrastruktura		61,152.76		35,700.00		1.00		1		443		443		infrastruktura

		00054-6930-UM0730023/14		00054-6930-UM0730023/14		Gmina Błędów		Błędów		grójecki				grójecki		ŻYRARDOWSKI		5/8/15		infrastruktura		522,597.95		300,000.00		1.00		1		7,860		7,860		sport i rekreacja

		00054-6930-UM0730040/13		00054-6930-UM0730040/13		Gmina Siennica		Siennica		miński				miński		WARSZAWSKI WSCHODNI		1/29/15		infrastruktura		120,950.78		44,388.00		1.00		2		7335		7,335		infrastruktura		2013

		00054-6930-UM0730086/10 RW.II./BW/0219.11-86/10		00054-6930-UM0730086/10		Gmina Pniewy		Pniewy		grójecki				grójecki		ŻYRARDOWSKI		1/12/12		infrastruktura		84,998.63		52,268.00		1.00		1		4,571		4,571		infrastruktura		2010

		00054-6930-UM0730096/12		00054-6930-UM0730096/12		Gmina Strachówka		Strachówka		wolomiński				wołomiński		WARSZAWSKI WSCHODNI		10/9/14		infrastruktura		383,421.42		204,290.00		1.00		1		205		205		infrastruktura		2012

		00054-6930-UM0730140/11 RW-VII.7161.5.74.2011.MG		00054-6930-UM0730140/11		Gmina Czerwonka		Czerwonka		makowski		ostrołęcki		makowski		OSTROŁĘCKI		6/24/13		infrastruktura		165,519.12		107,654.00		1.00		1		223		223		infrastruktura		2011

		00055-6930-UM0730033/14		00055-6930-UM0730033/14		Gmina Przytyk		Przytyk		radomski				radomski		RADOMSKI		4/8/15		infrastruktura		268,677.13		94,512.00		1.00		1		240		240		infrastruktura

		00055-6930-UM0730054/13		00055-6930-UM0730054/13		Gmina Platerów		Platerów		łosicki		siedlecki		łosicki		SIEDLECKI		3/24/15		sport i rekreacja		304,051.00		197,756.00		1.00		1		800		800		infrastruktura		2013

		00055-6930-UM0730063/10 RW.II./BW/0219.11-63/10		00055-6930-UM0730063/10		Gmina Leszno		Leszno		warszawski zachodni				warszawski zachodni		WARSZAWSKI ZACHODNI		2/24/12		infrastruktura		898,508.65		250,000.00		1.00		2		3,659		3,659		infrastruktura		2010

		00055-6930-UM0730082/12		00055-6930-UM0730082/12		Gmina Zatory		Zatory		pułtuski				pułtuski		CIECHANOWSKI		9/9/14		infrastruktura		85,326.78		55,497.00		5.00		1		937		937		infrastruktura		2012

		00055-6930-UM0730143/11 RW-VII.7161.5.77.2011.MG		00055-6930-UM0730143/11		Gmina Czerwonka		Czerwonka		makowski		ostrołęcki		makowski		OSTROŁĘCKI		4/29/13		infrastruktura		118,782.28		77,256.00		1.00		1		30		30		infrastruktura		2011

		00056-6930-UM0730072/11 RW-VII.7161.5.6.2011.MG		00056-6930-UM0730072/11		Gmina Wołomin		Wołomin		wolomiński				wołomiński		WARSZAWSKI WSCHODNI		9/6/13		turystyka		73,720.82		38,727.00		1.00		5		930		930		turystyka		2011

		00056-6930-UM0730075/10 RW.II./BW/0219.11-75/10		00056-6930-UM0730075/10		Gmina Płońsk		Płońsk		płoński				płoński		CIECHANOWSKI		10/31/12		infrastruktura		567,338.12		296,174.16		1.00		1		102		102		infrastruktura		2010

		00056-6930-UM0730075/10 RW.II./BW/0219.11-75/10		00056-6930-UM0730075/10		Gmina Płońsk		Płońsk		płoński				płoński		CIECHANOWSKI		10/31/12		infrastruktura		226,744.25		115,178.84		2.00		5						infrastruktura		2010

		00056-6930-UM0730094/13		00056-6930-UM0730094/13		Gmina Maciejowice		Maciejowice		garwoliński		warszawski		garwoliński		SIEDLECKI		4/2/15		turystyka		51,957.66		32,000.00		1.00		5		405		405		turystyka		2013

		00056-6930-UM0730105/12		00056-6930-UM0730105/12		Gmina Tarczyn		Tarczyn		piaseczyński				piaseczyński		WARSZAWSKI ZACHODNI		4/14/14		turystyka		98,580.65		64,117.00		1.00		5		500		500		turystyka		2012

		00057-6930-UM0730011/13		00057-6930-UM0730011/13		Gmina Radzanów		Radzanów		mlawski				mławski		CIECHANOWSKI		5/29/15		infrastruktura		191,517.37		104,400.00		1.00		2		191		191		infrastruktura

		00057-6930-UM0730087/10 RW.II./BW/0219.11-87/10		00057-6930-UM0730087/10		Gmina Błędów		Błędów		grójecki				grójecki		ŻYRARDOWSKI		10/24/11		infrastruktura		119,758.09		62,462.00		1.00		2		999		999		infrastruktura		2010

		00057-6930-UM0730097/12		00057-6930-UM0730097/12		Gmina Klembów		Klembów		wolomiński				wołomiński		WARSZAWSKI WSCHODNI		12/27/13		turystyka		608,794.98		305,028.00		1.00		5		1037		1,037		turystyka		2012

		00057-6930-UM0730108/14		00057-6930-UM0730108/14		Gmina Stara Biała		Stara Biała		płocki				płocki		PŁOCKI		5/13/15		turystyka		171,900.00		85,275.00		0.54		3b		799		799		turystyka

		00057-6930-UM0730162/11 RW-VII.7161.5.96.2011.MG		00057-6930-UM0730162/11		Gmina Prażmów		Prażmów		piaseczyński				piaseczyński		WARSZAWSKI ZACHODNI		6/13/13		turystyka		1,135,054.97		469,054.00		1.00		5		7000		7,000		turystyka		2011

		00058-6930-UM0730068/10 RW.II./BW/0219.11-68/10		00058-6930-UM0730068/10		Gmina Miasto Raciąż		Raciąż		płoński				płoński		CIECHANOWSKI		9/9/11		infrastruktura		330,421.81		200,945.00		1.00		2		4,626		4,626		infrastruktura		2010

		00058-6930-UM0730090/13		00058-6930-UM0730090/13		Gmina Żelechów		Żelechów		garwoliński		warszawski		garwoliński		SIEDLECKI		6/30/14		infrastruktura		44,988.60		29,732.00		1.00		3a		237		237		infrastruktura		2013

		00058-6930-UM0730092/11 RW-VII.7161.5.26.2011.MG		00058-6930-UM0730092/11		Gmina Zakrzew		Zakrzew		radomski				radomski		RADOMSKI		3/10/14		infrastruktura		354,799.55		220,224.00		1.00		2		12,189		12,189		infrastruktura		2011

		00058-6930-UM0730096/14		00058-6930-UM0730096/14		Gmina Dąbrówka		Dąbrówka						wołomiński		WARSZAWSKI WSCHODNI		7/3/15		turystyka		555,391.46		362,277.00		2.00		5		983		983		turystyka

		00058-6930-UM0730104/12		00058-6930-UM0730104/12		Gmina Tarczyn		Tarczyn		piaseczyński				piaseczyński		WARSZAWSKI ZACHODNI		1/16/14		turystyka		1,036,361.10		500,000.00		1.00		5		500		500		turystyka		2012

		00059-6930-UM0730056/11 RW-II.7161.5.56.2011.MG		00059-6930-UM0730056/11		Miasto i Gmina Pilawa		Pilawa		garwoliński		warszawski		garwoliński		SIEDLECKI		9/30/13		infrastruktura		106,558.07		61,078.00		4.00		1		5496		5,496		infrastruktura		2011

		00059-6930-UM0730074/10 RW.II./BW/0219.11-74/10		00059-6930-UM0730074/10		Gmina Baboszewo		Baboszewo		płoński				płoński		CIECHANOWSKI		3/28/14		infrastruktura		678,808.63		403,000.00		1.00		2		2,090		2,090		infrastruktura		2010

		00059-6930-UM0730091/13		00059-6930-UM0730091/13		Gmina Żelechów		Żelechów		garwoliński		warszawski		garwoliński		SIEDLECKI		6/24/14		infrastruktura		58,243.49		38,143.00		1.00		3a		216		216		infrastruktura		2013

		00059-6930-UM0730106/12		00059-6930-UM0730106/12		Gmina Tarczyn		Tarczyn		piaseczyński				piaseczyński		WARSZAWSKI ZACHODNI		5/9/14		turystyka		243,869.00		158,613.00		1.00		5		500		500		turystyka		2012

		00059-6930-UM0730115/14		00059-6930-UM0730115/14		Gmina Winnica		Winnica		pułtuski				pułtuski		CIECHANOWSKI		12/29/14		turystyka		69,757.00		45,027.00		1.00		5		782		782		turystyka		2014

		00060-6930-UM0730044/12		00060-6930-UM0730044/12		Gmina Brwinów		Brwinów		pruszkowski				pruszkowski		WARSZAWSKI ZACHODNI		5/5/14		turystyka		198,467.50		100,000.00		1.00		5		1104		1,104		turystyka		2012

		00060-6930-UM0730060/10 RW.II./BW/0219.11-60/10		00060-6930-UM0730060/10		Gmina Leoncin		Leoncin		nowodworski				nowodworski		WARSZAWSKI ZACHODNI		5/16/12		sport i rekreacja		316,021.19		191,314.00		1.00		6		496		496		sport i rekreacja		2010

		00060-6930-UM0730060/13		00060-6930-UM0730060/13		Gmina Jabłonna Lacka		Jabłonna Lacka						sokołowski		SIEDLECKI		8/14/15		infrastruktura		344,025.05		164,475.90		2.00		1		1,968		1,968		infrastruktura

		00060-6930-UM0730060/13		00060-6930-UM0730060/13		Gmina Jabłonna Lacka		Jabłonna Lacka						sokołowski		SIEDLECKI		8/14/15		infrastruktura		94,421.86		45,519.10		1.00		2						infrastruktura

		00060-6930-UM0730089/14		00060-6930-UM0730089/14		Gmina Wieliszew		Wieliszew		legionowski				legionowski		WARSZAWSKI WSCHODNI		3/3/15		infrastruktura		78,815.84		51,262.00		1.00		2		800		800		infrastruktura		2014

		00061-6930-UM0730020/13		00061-6930-UM0730020/13		Gmina Jadów		Jadów		wolomiński				wołomiński		WARSZAWSKI WSCHODNI		6/13/14		infrastruktura		108,095.48		51,167.00		1.00		2		1048		1,048		infrastruktura		2013

		00061-6930-UM0730058/14		00061-6930-UM0730058/14		Gmina Magnuszew		Magnuszew		kozienicki				kozienicki		RADOMSKI		6/30/15		infrastruktura		904,230.00		450,000.00		1.00		1		173		173		infrastruktura

		00061-6930-UM0730075/11 RW-VII.7161.5.9.2011.MG		00061-6930-UM0730075/11		Gmina Tłuszcz		Tłuszcz		wolomiński				wołomiński		WARSZAWSKI WSCHODNI		5/29/13		turystyka		411,410.65		267,584.00		1.00		5		3165		3,165		turystyka		2011

		00061-6930-UM0730090/10 RW.II./BW/0219.11-90/10		00061-6930-UM0730090/10		Gmina Grójec		Grójec		grójecki				grójecki		ŻYRARDOWSKI		3/20/12		sport i rekreacja		116,112.00		70,800.00		1.00		1		24404		24,404		sport i rekreacja		2010

		00061-6930-UM0730128/12		00061-6930-UM0730128/12		Gmina Nowa Sucha		Nowa Sucha		sochaczewski				sochaczewski		ŻYRARDOWSKI		12/13/13		infrastruktura		123,667.28		80,434.00		1.00		2		6286		6,286		infrastruktura		2012

		00062-6930-UM0730021/13		00062-6930-UM0730021/13		Gmina Jadów		Jadów		wolomiński				wołomiński		WARSZAWSKI WSCHODNI		7/3/14		infrastruktura		495,457.93		246,599.00		1.00		1		336		336		infrastruktura		2013

		00062-6930-UM0730073/10 RW.II./BW/0219.11-73/10		00062-6930-UM0730073/10		Gmina Raciąż		Raciąż		płoński				płoński		CIECHANOWSKI		7/3/12		turystyka		153,130.43		87,534.00		2.00		1		434		434		turystyka		2010

		00062-6930-UM0730073/10 RW.II./BW/0219.11-73/10		00062-6930-UM0730073/10		Gmina Raciąż		Raciąż		płoński				płoński		CIECHANOWSKI		7/3/12		turystyka		149,040.01		90,878.00		1.00		5						turystyka		2010

		00062-6930-UM0730098/14		00062-6930-UM0730098/14		Parafia Rzymskokatolicka p.w. Świętej Trójcy  w Niegowie		Zabrodzie		Zabrodzie				wyszkowski		OSTROŁĘCKI		7/15/15		infrastruktura		302,996.84		242,253.00		1.00		2		679		679		infrastruktura

		00062-6930-UM0730107/12		00062-6930-UM0730107/12		Gmina Przasnysz		Przasnysz		przasnyski				przasnyski		OSTROŁĘCKI		12/8/14		infrastruktura		704,203.11		273,971.00		1.00		1		7000		7,000		infrastruktura		2012

		00062-6930-UM0730175/11 RW-VII.7161.5.109.2011.MG		00062-6930-UM0730175/11		Gmina Sobienie-Jeziory		Sobienie-Jeziory		otwocki				otwocki		WARSZAWSKI WSCHODNI		5/5/14		infrastruktura		148,769.59		96,760.00		1.00		1		680		680		infrastruktura		2011

		00063-6930-UM0730047/12		00063-6930-UM0730047/12		Gmina Staroźreby		Staroźreby		płocki				płocki		PŁOCKI		12/17/14		sport i rekreacja		12,300.00		10,000.00		1.00		5		1986		1,986		sport i rekreacja		2012

		00063-6930-UM0730047/12		00063-6930-UM0730047/12		Gmina Staroźreby		Staroźreby		płocki				płocki		PŁOCKI		12/17/14		sport i rekreacja		203,167.51		165,176.84		1.00		6						sport i rekreacja		2012

		00063-6930-UM0730047/12		00063-6930-UM0730047/12		Gmina Staroźreby		Staroźreby		płocki				płocki		PŁOCKI		12/17/14		sport i rekreacja		478,725.56		222,306.00		1.00		2						sport i rekreacja		2012

		00063-6930-UM0730052/10 RW.II./BW/0219.11-52/10		00063-6930-UM0730052/10		Gmina Klwów		Klwów		przysuski				przysuski		RADOMSKI		6/5/12		sport i rekreacja		444,021.26		175,000.00		1.00		1		3587		3,587		sport i rekreacja		2010

		00063-6930-UM0730052/13		00063-6930-UM0730052/13		Gmina Strerdyń		Sterdyń		garwoliński				sokołowski		SIEDLECKI		12/30/14		infrastruktura		70,591.87		46,112.00		1.00		1		151		151		infrastruktura		2013

		00063-6930-UM0730100/11 RW-VII.7161.5.34.2011.MG		00063-6930-UM0730100/11		Gmina Myszyniec		Myszyniec		ostrołęcki				ostrołęcki		OSTROŁĘCKI		6/28/13		infrastruktura		496,756.00		141,809.00		1.00		2		3102		3,102		sport i rekreacja		2011

		00064-6930-UM0730053/12		00064-6930-UM0730053/12		Gmina Belsk Duży		Belsk Duży		grójecki				grójecki		ŻYRARDOWSKI		4/14/15		infrastruktura		542,791.93		150,640.00		1.00		1		528		528		infrastruktura

		00064-6930-UM0730053/13		00064-6930-UM0730053/13		Gmina Strerdyń		Sterdyń		garwoliński				sokołowski		SIEDLECKI		1/26/15		infrastruktura		205,074.28		127,860.00		1.00		2		227		227		infrastruktura		2013

		00064-6930-UM0730058/10 RW.II./BW/0219.11-58/10		00064-6930-UM0730058/10		Gmina Kowala		Kowala		radomski				radomski		RADOMSKI		6/11/12		infrastruktura		1,188,284.86		500,000.00		1.00		5		1059		1,059		sport i rekreacja		2010

		00064-6930-UM0730063/11 RW-II.7161.5.63.2011.MG		00064-6930-UM0730063/11		Gmina Brwinów		Brwinów		pruszkowski				pruszkowski		WARSZAWSKI ZACHODNI		3/28/14		infrastruktura		520,254.84		416,181.55		1.00		1		1245		1,245		infrastruktura		2011

		00064-6930-UM0730077/14		00064-6930-UM0730077/14		Miasto i Gmina Pilawa		Pilawa		garwoliński		warszawski		garwoliński		SIEDLECKI		1/26/15		infrastruktura		147,911.24		95,056.00		2.00		2		7,000.00		7,000.00		infrastruktura		2014

		00065-6930-UM0730062/13		00065-6930-UM0730062/13		Gmina Korczew		Korczew		siedlecki		siedlecki		siedlecki		SIEDLECKI		10/24/14		turystyka		289,781.30		125,250.00		1.00		5		715		715		turystyka		2013

		00065-6930-UM0730071/10 RW.II./BW/0219.11-71/10		00065-6930-UM0730071/10		Parafia Rzymsko-Katolicka pw.Świętej Trójcy w Krajkowie		Raciąż		płoński				płoński		CIECHANOWSKI		12/28/12		dziedzictwo		282,025.69		201,400.00		1.00		12		200		200		dziedzictwo		2010

		00065-6930-UM0730083/11 RW-VII.7161.5.17.2011.MG		00065-6930-UM0730083/11		Gmina Sobienie-Jeziory		Sobienie-Jeziory		otwocki				otwocki		WARSZAWSKI WSCHODNI		9/3/14		turystyka		13,921.14		9,054.40		1.00		2		130		130		turystyka		2011

		00065-6930-UM0730083/11 RW-VII.7161.5.17.2011.MG		00065-6930-UM0730083/11		Gmina Sobienie-Jeziory		Sobienie-Jeziory		otwocki				otwocki		WARSZAWSKI WSCHODNI		9/3/14		turystyka		34,048.86		22,145.00		1.00		5						turystyka		2011

		00065-6930-UM0730083/11 RW-VII.7161.5.17.2011.MG		00065-6930-UM0730083/11		Gmina Sobienie-Jeziory		Sobienie-Jeziory		otwocki				otwocki		WARSZAWSKI WSCHODNI		9/3/14		turystyka		4,920.00		0.00		1.00		7						turystyka		2011

		00065-6930-UM0730127/12		00065-6930-UM0730127/12		Gmina Mszczonów		Mszczonów		żyrardowski				żyrardowski		ŻYRARDOWSKI		3/5/14		infrastruktura		578,912.18		250,000.00		1.00		1		643		643		infrastruktura		2012

		00065-6930-UM0730134/14		00065-6930-UM0730134/14		Gmina Iłża		Iłża		radomski				radomski		RADOMSKI		4/24/15		infrastruktura		126,475.15		48,671.00		1.00		1		515		515		infrastruktura

		00066-6930-UM0730051/13		00066-6930-UM0730051/13		Gmina Sarnaki		Sarnaki		łosicki		siedlecki		łosicki		SIEDLECKI		5/8/15		infrastruktura		389,490.18		217,914.00		1.00		2		1,136		1,136		infrastruktura

		00066-6930-UM0730072/10 RW.II./BW/0219.11-72/10		00066-6930-UM0730072/10		Gmina Nowe Miasto		Nowe Miasto		płoński				płoński		CIECHANOWSKI		12/9/11		infrastruktura		169,696.92		88,918.00		2.00		1		443		443		infrastruktura		2010

		00066-6930-UM0730078/14		00066-6930-UM0730078/14		Gmina Żelechów		Żelechów		garwoliński		warszawski		garwoliński		SIEDLECKI		4/20/15		turystyka		423,428.47		258,188.09		1.00		5		4,148		4,148		turystyka

		00066-6930-UM0730122/11 RW-VII.7161.5.56.2011.MG		00066-6930-UM0730122/11		Gmina Błędów		Błędów		grójecki				grójecki		ŻYRARDOWSKI		12/3/13		turystyka		165,678.69		100,000.00		1.00		5		7800		7,800		sport i rekreacja		2011

		00067-6930-UM0730067/10 RW.II./BW/0219.11-67/10		00067-6930-UM0730067/10		Gmina Naruszewo		Naruszewo		płoński				płoński		CIECHANOWSKI		10/5/11		infrastruktura		365,071.08		224,428.00		1.00		2		833		833		infrastruktura		2010

		00067-6930-UM0730071/13		00067-6930-UM0730071/13		Rzymsko-Katolicka Parafia Niepokalanego Poczęcia NMP		Nieporęt		legionowski		warszawski		legionowski		WARSZAWSKI WSCHODNI		8/14/14		dziedzictwo		558,857.23		435,900.00		1.00		12		3416		3,416		dziedzictwo		2013

		00067-6930-UM0730126/14		00067-6930-UM0730126/14		Gmina Błonie		Błonie						warszawski zachodni		WARSZAWSKI ZACHODNI		7/15/15		turystyka		232,671.75		140,000.00		1.00		5		857		857		turystyka

		00067-6930-UM0730127/11 RW-VII.7161.5.61.2011.MG		00067-6930-UM0730127/11		Gmina Olszanka		Olszanka		łosicki		siedlecki		łosicki		SIEDLECKI		12/27/13		infrastruktura		54,458.00		22,821.00		1.00		1		380		380		infrastruktura		2011

		00067-6930-UM0730164/12		00067-6930-UM0730164/12		Gmina Czosnów		Czosnów		nowodworski				nowodworski		WARSZAWSKI ZACHODNI		12/17/14		infrastruktura		410,696.41		202,590.00		2.00		1		1079		1,079		infrastruktura		2012

		00067-6930-UM0730164/12		00067-6930-UM0730164/12		Gmina Czosnów		Czosnów		nowodworski				nowodworski		WARSZAWSKI ZACHODNI		12/17/14		infrastruktura		81,775.41		53,187.00		2.00		5						infrastruktura		2012

		00068-6930-UM0730041/12		00068-6930-UM0730041/12		Gmina Jednorożec		Jednorożec		przasnyski				przasnyski		OSTROŁĘCKI		6/9/14		infrastruktura		75,305.32		45,040.09		1.00		1		333		333		infrastruktura		2012

		00068-6930-UM0730041/12		00068-6930-UM0730041/12		Gmina Jednorożec		Jednorożec		przasnyski				przasnyski		OSTROŁĘCKI		6/9/14		infrastruktura		158,737.13		94,922.91		1.00		2						infrastruktura		2012

		00068-6930-UM0730057/11 RW-II.7161.5.57.2011.MG		00068-6930-UM0730057/11		Gmina Garwolin		Garwolin		garwoliński		warszawski		garwoliński		SIEDLECKI		12/30/13		infrastruktura		625,853.75		279,371.00		1.00		1		848		848		infrastruktura		2011

		00068-6930-UM0730059/13		00068-6930-UM0730059/13		Gmina Repki		Repki		sokołowski		siedlecki		sokołowski		SIEDLECKI		12/17/14		turystyka		144,481.03		94,813.00		1.00		1		229		229		turystyka		2013

		00068-6930-UM0730076/14		00068-6930-UM0730076/14		Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Maciejowicach		Maciejowice		garwoliński		warszawski		garwoliński		SIEDLECKI		3/24/15		dziedzictwo		58,674.48		38,162.00		1.00		12		1491		1,491		dziedzictwo		2014

		00068-6930-UM0730088/10 RW.II./BW/0219.11-88/10		00068-6930-UM0730088/10		Gmina Belsk Duży		Belsk Duży		grójecki				grójecki		ŻYRARDOWSKI		11/30/11		turystyka		88,606.63		54,057.00		1.00		5		590		590		turystyka		2010

		00069-6930-UM0730057/12		00069-6930-UM0730057/12		Gmina Chynów		Chynów		grójecki				grójecki		ŻYRARDOWSKI		11/21/13		turystyka		196,904.34		87,000.00		1.00		5		9650		9,650		turystyka		2012

		00069-6930-UM0730064/10 RW.II./BW/0219.11-64/10		00069-6930-UM0730064/10		Gmina Stare Babice		Stare Babice		warszawski zachodni				warszawski zachodni		WARSZAWSKI ZACHODNI		2/8/12		turystyka		235,583.70		141,362.00		1.00		5		1,319		1,319		turystyka		2010

		00069-6930-UM0730064/10 RW.II./BW/0219.11-64/10		00069-6930-UM0730064/10		Gmina Stare Babice		Stare Babice		warszawski zachodni				warszawski zachodni		WARSZAWSKI ZACHODNI		2/8/12		turystyka												1,319		sport i rekreacja		2010

		00069-6930-UM0730142/14		00069-6930-UM0730142/14		Gmina Nowa Sucha		Nowa Sucha		sochaczewski				sochaczewski		ŻYRARDOWSKI		4/8/15		infrastruktura		71,894.70		42,353.00		1.00		1		6,286		6,286		infrastruktura

		00069-6930-UM0730167/13		00069-6930-UM0730167/13		Gmina Iłów		Iłów		sochaczewski				sochaczewski		ŻYRARDOWSKI		4/14/15		turystyka		233,816.85		139,392.00		3.00		5		1,168		1,168		turystyka

		00069-6930-UM0730190/11 RW-VII.7161.5.124.2011.MG		00069-6930-UM0730190/11		Gmina Łomianki		Łomianki		warszawski zachodni				warszawski zachodni		WARSZAWSKI ZACHODNI		1/30/13		turystyka		249,405.12		159,340.00		1.00		5		1587		1,587		turystyka		2011

		00070-6930-UM0730063/12		00070-6930-UM0730063/12		Gmina Wieniawa		Wieniawa						przysuski		RADOMSKI		9/7/15		infrastruktura		1,298,319.61		500,000.00		1.00		2		400		400		infrastruktura

		00070-6930-UM0730070/10 RW.II./BW/0219.11-70/10		00070-6930-UM0730070/10		Parafia Rzymsko-Katolicka p.w.św.Katarzyny w Dziektarzewie		Baboszewo		płoński				płoński		CIECHANOWSKI		4/16/12		dziedzictwo		78,578.55		58,512.00		2.00		12		1,597		1,597		turystyka		2010

		00070-6930-UM0730070/10 RW.II./BW/0219.11-70/10		00070-6930-UM0730070/10		Parafia Rzymsko-Katolicka p.w.św.Katarzyny w Dziektarzewie		Baboszewo		płoński				płoński		CIECHANOWSKI		4/16/12		dziedzictwo												1,597		dziedzictwo		2010

		00070-6930-UM0730080/13		00070-6930-UM0730080/13		Gmina Kołbiel		Kołbiel		otwocki				otwocki		WARSZAWSKI WSCHODNI		12/17/14		turystyka		101,500.00		66,016.00		5.00		4		597		597		turystyka		2013

		00070-6930-UM0730124/14		00070-6930-UM0730124/14		Towarzystwo Opieki Nad Ociemniałymi		Izabelin		warszawski zachodni		warszawski		warszawski zachodni		WARSZAWSKI ZACHODNI		4/14/15		turystyka		126,192.66		97,128.00		1.00		5		200		200		infrastruktura

		00070-6930-UM0730124/14		00070-6930-UM0730124/14		Towarzystwo Opieki Nad Ociemniałymi		Izabelin		warszawski zachodni		warszawski		warszawski zachodni		WARSZAWSKI ZACHODNI		4/14/15		turystyka												200		sport i rekreacja

		00070-6930-UM0730129/11 RW-VII.7161.5.63.2011.MG		00070-6930-UM0730129/11		Gmina Repki		Repki		sokołowski		siedlecki		sokołowski		SIEDLECKI		2/13/14		infrastruktura		218,521.10		142,437.00		1.00		1		75		75		infrastruktura		2011

		00071-6930-UM0730091/10 RW.II./BW/0219.11-91/10		00071-6930-UM0730091/10		Parafia Rzymsko-Katolicka św. Trójcy w Chynowie		Chynów		grójecki				grójecki		ŻYRARDOWSKI		7/8/11		dziedzictwo		61,049.12		37,530.00		1.00		12		3,700		3,700		dziedzictwo		2010

		00071-6930-UM0730099/14		00071-6930-UM0730099/14		Gmina Klembów		Klembów						wołomiński		WARSZAWSKI WSCHODNI		8/25/15		turystyka		373,030.16		175,000.00		1.00		5		1,190		1,190		turystyka

		00071-6930-UM0730105/11 RW-VII.7161.5.39.2011.MG		00071-6930-UM0730105/11		Gmina Szreńsk		Szreńsk		mlawski				mławski		CIECHANOWSKI		2/7/14		infrastruktura		103,877.31		67,562.00		1.00		1		128		128		infrastruktura		2011

		00071-6930-UM0730105/13		00071-6930-UM0730105/13		Gmina Wieniawa		Wieniawa						przysuski		RADOMSKI		7/15/15		infrastruktura		442,874.85		110,000.00		1.00		1		357		357		infrastruktura

		00071-6930-UM0730145/12		00071-6930-UM0730145/12		Gmina Szelków		Szelków		makowski		ostrołęcki		makowski		OSTROŁĘCKI		12/27/13		infrastruktura		154,445.97		100,452.00		1.00		1		205		205		infrastruktura		2012

		00072-6930-UM0730028/14		00072-6930-UM0730028/14		Gmina Czarnia		Czarnia		ostrołęcki				ostrołęcki		OSTROŁĘCKI		2/23/15		infrastruktura		123,295.30		59,963.00		1.00		2

		00072-6930-UM0730043/10 RW.II./BW/0219.11-43/10		00072-6930-UM0730043/10		Gmina Iłża		Iłża		radomski				radomski		RADOMSKI		10/24/11		infrastruktura		222,974.18		96,944.00		1.00		1		541		541		infrastruktura		2010

		00072-6930-UM0730043/10 RW.II./BW/0219.11-43/10		00072-6930-UM0730043/10		Gmina Iłża		Iłża		radomski				radomski		RADOMSKI		10/24/11		infrastruktura		211,189.53		130,293.00		1.00		5						infrastruktura		2010

		00072-6930-UM0730081/11 RW-VII.7161.5.15.2011.MG		00072-6930-UM0730081/11		Gmina Wiązowna		Wiązowna		otwocki				otwocki		WARSZAWSKI WSCHODNI		11/8/13		infrastruktura		412,517.40		203,853.00		1.00		2		334		334		infrastruktura		2011

		00072-6930-UM0730106/13		00072-6930-UM0730106/13		Gmina Wieniawa		Wieniawa		przysuski				przysuski		RADOMSKI		5/8/15		infrastruktura		439,832.06		113,668.00		1.00		1		275		275		infrastruktura

		00072-6930-UM0730133/12		00072-6930-UM0730133/12		Gmina Iłża		Iłża		radomski				radomski		RADOMSKI		12/20/13		turystyka		235,923.38		148,595.00		8.00		5		3844		3,844		turystyka		2012

		00073-6930-UM0730049/10 RW.II./BW/0219.11-49/10		00073-6930-UM0730049/10		Gmina Gielniów		Gielniów		przysuski				przysuski		RADOMSKI		12/29/11		infrastruktura		305,977.81		149,658.00		1.00		1		892		892		infrastruktura		2010

		00073-6930-UM0730058/13		00073-6930-UM0730058/13		Parafia Rzymskokatolicka p.w. Świętej Trójcy  w Wyrozębach		Repki		sokołowski		siedlecki		sokołowski		SIEDLECKI		5/13/15		dziedzictwo		6,769.00		5,415.00		1.00		2		253		253		dziedzictwo

		00073-6930-UM0730058/13		00073-6930-UM0730058/13		Parafia Rzymskokatolicka p.w. Świętej Trójcy  w Wyrozębach		Repki		sokołowski		siedlecki		sokołowski		SIEDLECKI		5/13/15		dziedzictwo		145,130.58		116,104.00		1.00		12						dziedzictwo

		00073-6930-UM0730062/14		00073-6930-UM0730062/14		Parafia Rzymskokatolicka Św. Jana Chrzciciela w Rembertowie		Tarczyn		piaseczyński		warszawski		piaseczyński		WARSZAWSKI ZACHODNI		4/8/15		dziedzictwo		502,117.52		35,404.89		1.00		2		500		500		dziedzictwo

		00073-6930-UM0730165/11 RW-VII.7161.5.99.2011.MG		00073-6930-UM0730165/11		Gmina Gózd		Gózd		radomski				radomski		RADOMSKI		9/30/13		infrastruktura		391,653.80		255,095.00		1.00		1		854		854		infrastruktura		2011

		00074-6930-UM0730019/14		00074-6930-UM0730019/14		Gmina Chynów		Chynów		grójecki				grójecki		ŻYRARDOWSKI		5/13/15		turystyka		450,547.63		200,000.00		1.00		5		9,650		9,650		turystyka

		00074-6930-UM0730084/10 RW.II./BW/0219.11-84/10		00074-6930-UM0730084/10		Gmina Żelechów		Żelechów		garwoliński		warszawski		garwoliński		SIEDLECKI		3/20/13		infrastruktura		357,893.78		218,227.00		1.00		3a		4213		4,213		infrastruktura		2010

		00074-6930-UM0730087/13		00074-6930-UM0730087/13		Gmina Karczew		Karczew						otwocki		WARSZAWSKI WSCHODNI		7/15/15		infrastruktura		178,259.84		115,941.00		1.00		1		647		647		infrastruktura

		00074-6930-UM0730103/12		00074-6930-UM0730103/12		Gmina Prażmów		Prażmów		piaseczyński				piaseczyński		WARSZAWSKI ZACHODNI		11/13/13		turystyka		56,586.04		34,803.93		1.00		5		334		334		turystyka		2012

		00074-6930-UM0730183/11 RW-VII.7161.5.177.MG		00074-6930-UM0730183/11		Gmina Rusinów		Rusinów		przysuski				przysuski		RADOMSKI		1/30/13		infrastruktura		50,653.64		31,874.00		1.00		2		829		829		infrastruktura		2011

		00075-6930-UM0730044/13		00075-6930-UM0730044/13		Miasto Podkowa Leśna		Podkowa Leśna		grodziski				grodziski		WARSZAWSKI ZACHODNI		3/19/15		turystyka		170,466.77		96,501.00		1.00		5		3906		3,906		turystyka		2013

		00075-6930-UM0730092/10 RW.II./BW/0219.11-92/10		00075-6930-UM0730092/10		Gmina Goszczyn		Goszczyn		grójecki				grójecki		ŻYRARDOWSKI		8/22/11		infrastruktura		58,100.04		33,750.00		2.00		1		2,000		2,000		infrastruktura		2010

		00075-6930-UM0730119/14		00075-6930-UM0730119/14		Rzymsko Katolicka Parafia Św. Wojciecha		Obryte		pułtuski		warszawski		pułtuski		CIECHANOWSKI		3/3/15		dziedzictwo		153,000.00		122,400.00		1.00		12		327		327		dziedzictwo		2014

		00075-6930-UM0730137/11 RW-VII.7161.5.71.2011.MG		00075-6930-UM0730137/11		Gmina Somianka		Somianka		wyszkowski				wyszkowski		OSTROŁĘCKI		8/8/14		infrastruktura		203,085.19		130,421.00		1.00		2		5565		5,565		infrastruktura		2011

		00076-6930-UM0730062/10 RW.II./BW/0219.11-62/10		00076-6930-UM0730062/10		Gmina Błonie		Błonie		warszawski zachodni				warszawski zachodni		WARSZAWSKI ZACHODNI		2/21/12		turystyka		1,681,542.55		300,000.00		1.00		5		1,278		1,278		infrastruktura		2010

		00076-6930-UM0730062/10 RW.II./BW/0219.11-62/10		00076-6930-UM0730062/10		Gmina Błonie		Błonie		warszawski zachodni				warszawski zachodni		WARSZAWSKI ZACHODNI		2/21/12		turystyka												1,278		sport i rekreacja		2010

		00076-6930-UM0730100/13		00076-6930-UM0730100/13		Gmina Grabów nad Pilicą		Grabów nad Pilicą		kozienicki				kozienicki		RADOMSKI		10/30/14		turystyka		295,191.40		191,994.00		1.00		5		675		675		turystyka		2013

		00076-6930-UM0730100/14		00076-6930-UM0730100/14		Gmina Klembów		Klembów						wołomiński		WARSZAWSKI WSCHODNI		7/3/15		turystyka		368,509.01		186,875.00		1.00		5		994		994		turystyka

		00076-6930-UM0730112/12		00076-6930-UM0730112/12		Gmina Gołymin-Ośrodek		Gołymin-Ośrodek		ciechanowski		ciechanowski		ciechanowski		CIECHANOWSKI		3/10/14		infrastruktura		270,185.80		175,730.00		1.00		1		747		747		infrastruktura		2012

		00076-6930-UM0730124/11 RW-VII.7161.5.58.2011.MG		00076-6930-UM0730124/11		Gmina Jabłonna Lacka		Jabłonna Lacka		sokołowski		siedlecki		sokołowski		SIEDLECKI		9/18/13		infrastruktura		105,089.80		62,514.00		1.00		1		187		187		infrastruktura		2011

		00077-6930-UM0730061/14		00077-6930-UM0730061/14		Gmina Tarczyn		Tarczyn		piaseczyński				piaseczyński		WARSZAWSKI ZACHODNI		3/19/15		infrastruktura		135,171.50		87,916.00		1.00		2		500		500		infrastruktura		2014

		00077-6930-UM0730066/10 RW.II./BW/0219.11-66/10		00077-6930-UM0730066/10		Gmina Czosnów		Czosnów		nowodworski				nowodworski		WARSZAWSKI ZACHODNI		10/28/11		turystyka		156,231.68		80,358.00		1.00		1		344		344		turystyka		2010

		00077-6930-UM0730066/10 RW.II./BW/0219.11-66/10		00077-6930-UM0730066/10		Gmina Czosnów		Czosnów		nowodworski				nowodworski		WARSZAWSKI ZACHODNI		10/28/11		turystyka		169,577.85		105,052.00		1.00		5						turystyka		2010

		00077-6930-UM0730077/11 RW-VII.7161.5.11.2011.MG		00077-6930-UM0730077/11		Gmina Długosiodło		Długosiodło		wyszkowski				wyszkowski		OSTROŁĘCKI		6/9/14		infrastruktura		990,609.05		500,000.00		1.00		1		7897		7,897		infrastruktura		2011

		00077-6930-UM0730078/12		00077-6930-UM0730078/12		Gmina Korytnica		Korytnica		węgrowski		siedlecki		węgrowski		SIEDLECKI		2/23/15		infrastruktura		298,074.13		133,549.00		1.00		1		248		248		infrastruktura		2012

		00077-6930-UM0730217/13		00077-6930-UM0730217/13		Gmina Poświętne		Poświętne		wolomiński				wołomiński		WARSZAWSKI WSCHODNI		5/13/15		turystyka		99,743.98		64,874.00		1.00		5		200		200		turystyka

		00078-6930-UM0730080/10 RW.II./BW/0219.11-80/10		00078-6930-UM0730080/10		Gmina Borowie		Borowie		garwoliński		warszawski		garwoliński		SIEDLECKI		3/14/12		infrastruktura		169,594.86		104,112.00		1.00		1		275		275		infrastruktura		2010

		00078-6930-UM0730084/12		00078-6930-UM0730084/12		Gmina Nasielsk		Nasielsk		nowodworski				nowodworski		WARSZAWSKI ZACHODNI		10/15/14		infrastruktura		395,808.26		232,671.00		1.00		1		113		113		infrastruktura		2012

		00078-6930-UM0730084/12		00078-6930-UM0730084/12		Gmina Nasielsk		Nasielsk		nowodworski				nowodworski		WARSZAWSKI ZACHODNI		10/15/14		infrastruktura		97,447.58		55,581.00		1.00		5						infrastruktura		2012

		00078-6930-UM0730104/14		00078-6930-UM0730104/14		Gmina Strachówka		Strachówka						wołomiński		WARSZAWSKI WSCHODNI		7/9/15		infrastruktura		189,187.76		121,113.00		1.00		2		383		383		infrastruktura

		00078-6930-UM0730117/11 RW-VII.7161.5.51.2011.MG		00078-6930-UM0730117/11		Gmina Pniewy		Pniewy		grójecki				grójecki		ŻYRARDOWSKI		11/6/13		infrastruktura		58,138.34		36,813.00		1.00		1		206		206		infrastruktura		2011

		00078-6930-UM0730218/13		00078-6930-UM0730218/13		Gmina Poświętne		Poświętne		wolomiński				wołomiński		WARSZAWSKI WSCHODNI		4/24/15		turystyka		134,304.14		85,640.00		1.00		4		400		400		turystyka

		00079-6930-UM0730061/10 RW.II./BW/0219.11-61/10		00079-6930-UM0730061/10		Gmina Kampinos		Kampinos		warszawski zachodni				warszawski zachodni		WARSZAWSKI ZACHODNI		9/25/12		infrastruktura		61,640.49		37,585.00		2.00		1		1794		1,433		infrastruktura		2010

		00079-6930-UM0730061/10 RW.II./BW/0219.11-61/10		00079-6930-UM0730061/10		Gmina Kampinos		Kampinos		warszawski zachodni				warszawski zachodni		WARSZAWSKI ZACHODNI		9/25/12		infrastruktura		188,840.31		36,264.00		1.00		2				747		sport i rekreacja		2010

		00079-6930-UM0730061/10 RW.II./BW/0219.11-61/10		00079-6930-UM0730061/10		Gmina Kampinos		Kampinos		warszawski zachodni				warszawski zachodni		WARSZAWSKI ZACHODNI		9/25/12		infrastruktura		52,148.14		31,797.00		4.00		5						infrastruktura		2010

		00079-6930-UM0730144/14		00079-6930-UM0730144/14		Gmina Grodzisk Mazowiecki		Grodzisk Mazowiecki		grodziski				grodziski		WARSZAWSKI ZACHODNI		6/15/15		infrastruktura		699,425.01		288,703.00		1.00		1		585		585		infrastruktura

		00079-6930-UM0730170/13		00079-6930-UM0730170/13		Gmina Słubice		Słubice		płocki				płocki		PŁOCKI		11/4/14		infrastruktura		115,620.00		75,200.00		1.00		1		4620		4,620		infrastruktura		2013

		00079-6930-UM0730173/12		00079-6930-UM0730173/12		Gmina Sochocin		Sochocin		płoński				płoński		CIECHANOWSKI		7/24/14		turystyka		140,091.07		80,658.00		1.00		5		1,983		1,983		turystyka		2012

		00079-6930-UM0730187/11 RW-VII.7161.5.121.2011.MG		00079-6930-UM0730187/11		Gmina Ożarów Mazowiecki		Ożarów Mazowiecki		warszawski zachodni				warszawski zachodni		WARSZAWSKI ZACHODNI		5/29/13		sport i rekreacja		186,868.39		121,540.00		1.00		5		356		356		sport i rekreacja		2011

		00080-6930-UM0730083/14		00080-6930-UM0730083/14		Gmina Brwinów		Brwinów		pruszkowski				pruszkowski		WARSZAWSKI ZACHODNI		3/24/15		infrastruktura		163,810.08		100,000.00		1.00		2		224		224		infrastruktura		2014

		00080-6930-UM0730100/12		00080-6930-UM0730100/12		Gmina Puszcza Mariańska		Puszcza Mariańska		żyrardowski				żyrardowski		ŻYRARDOWSKI		3/5/14		infrastruktura		62,338.95		40,545.00		1.00		2		1014		1,014		infrastruktura		2012

		00080-6930-UM0730116/10 RW.II./BW/0219.11-116/10		00080-6930-UM0730116/10		Gmina Stupsk		Stupsk		mlawski				mławski		CIECHANOWSKI		4/29/13		turystyka		289,642.07		176,611.00		1.00		5		190		190		turystyka		2010

		00080-6930-UM0730186/11 RW-VII.7161.5.120.2011.MG		00080-6930-UM0730186/11		Gmina Łąck		Łąck		płocki				płocki		PŁOCKI		8/14/13		infrastruktura		610,536.26		315,000.00		1.00		1		5229		5,229		infrastruktura		2011

		00080-6930-UM0730186/13		00080-6930-UM0730186/13		Gmina Rusinów		Rusinów		przysuski				przysuski		RADOMSKI		12/17/14		infrastruktura		282,455.25		163,000.00		1.00		1		378		378		infrastruktura		2013

		00081-6930-UM0730081/10 RW.II./BW/0219.11-81/10		00081-6930-UM0730081/10		Gmina Górzno		Górzno		garwoliński				garwoliński		SIEDLECKI		6/13/13		infrastruktura		719,617.45		300,000.00		1.00		1		632		632		infrastruktura		2010

		00081-6930-UM0730082/13		00081-6930-UM0730082/13		Gmina Kołbiel		Kołbiel		otwocki				otwocki		WARSZAWSKI WSCHODNI		12/29/14		infrastruktura		57,649.14		28,024.00		1.00		1		676		676		infrastruktura		2013

		00081-6930-UM0730160/12		00081-6930-UM0730160/12		Gmina Kampinos		Kampinos		warszawski zachodni				warszawski zachodni		WARSZAWSKI ZACHODNI		11/26/14		sport i rekreacja		341,310.22		221,990.00		1.00		7		258		258		sport i rekreacja		2012

		00081-6930-UM0730167/11 RW-VII.7161.5.101.MG		00081-6930-UM0730167/11		Gmina Ciepielów		Ciepielów		lipski				lipski		RADOMSKI		6/19/13		infrastruktura		452,275.86		258,263.00		1.00		2		5938		5,938		infrastruktura		2011

		00082-6930-UM0730021/14		00082-6930-UM0730021/14		Gmina Pniewy		Pniewy		grójecki				grójecki		ŻYRARDOWSKI		6/24/15		turystyka		247,906.50		154,906.00		1.00		5		4571		4,571		sport i rekreacja

		00082-6930-UM0730118/10 RW.II./BW/0219.11-118/10		00082-6930-UM0730118/10		Gmina Ojrzeń		Ojrzeń		ciechanowski		ciechanowski		ciechanowski		CIECHANOWSKI		2/13/12		infrastruktura		217,167.76		109,370.00		1.00		1		722		722		infrastruktura		2010

		00082-6930-UM0730142/11 RW-VII.7161.5.76.2011.MG		00082-6930-UM0730142/11		Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Jana Chrzciciela Sypniewo		Sypniewo		makowski		ostrołęcki		makowski		OSTROŁĘCKI		4/29/14		infrastruktura		234,315.00		15,720.00		1.00		4		619		619		infrastruktura		2011

		00082-6930-UM0730165/13		00082-6930-UM0730165/13		Gmina Pacyna		Pacyna		gostyniński				gostyniński		PŁOCKI		12/29/14		infrastruktura		131,110.92		76,579.00		1.00		5		458		458		infrastruktura		2013

		00082-6930-UM0730176/12		00082-6930-UM0730176/12		Gmina Brwinów		Brwinów		pruszkowski				pruszkowski		WARSZAWSKI ZACHODNI		4/29/14		infrastruktura		143,996.10		92,824.00		1.00		2		2432		2,432		infrastruktura		2012

		00083-6930-UM0730069/13		00083-6930-UM0730069/13		Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Antoniego w Zegrzu		Serock		legionowski		warszawski		legionowski		WARSZAWSKI WSCHODNI		5/9/14		dziedzictwo		129,575.07		99,999.00		1.00		12		80		80		dziedzictwo		2013

		00083-6930-UM0730118/12		00083-6930-UM0730118/12		Gmina Sońsk		Sońsk		ciechanowski		ciechanowski		ciechanowski		CIECHANOWSKI		4/20/15		infrastruktura		119,409.53		65,003.00		2.00		1		602		602		infrastruktura

		00083-6930-UM0730120/10 RW.II./BW/0219.11-120/10		00083-6930-UM0730120/10		Gmina Opinogóra Górna		Opinogóra Górna		ciechanowski		ciechanowski		ciechanowski		CIECHANOWSKI		4/30/12		infrastruktura		223,950.92		136,555.00		1.00		1		578		578		infrastruktura		2010

		00083-6930-UM0730129/14		00083-6930-UM0730129/14		Gmina Stare Babice		Stare Babice		warszawski zachodni				warszawski zachodni		WARSZAWSKI ZACHODNI		4/2/15		turystyka		213,013.97		100,000.00		1.00		5		798		798		infrastruktura		2014

		00083-6930-UM0730193/11 RW-VII.7161.5.127.2011.MG		00083-6930-UM0730193/11		Gmina Błonie		Błonie		warszawski zachodni				warszawski zachodni		WARSZAWSKI ZACHODNI		3/24/14		sport i rekreacja		227,781.53		148,150.44		2.00		1		900		900		infrastruktura		2011

		00083-6930-UM0730193/11 RW-VII.7161.5.127.2011.MG		00083-6930-UM0730193/11		Gmina Błonie		Błonie		warszawski zachodni				warszawski zachodni		WARSZAWSKI ZACHODNI		3/24/14		sport i rekreacja		149,063.37		96,951.78		1.00		4						infrastruktura		2011

		00083-6930-UM0730193/11 RW-VII.7161.5.127.2011.MG		00083-6930-UM0730193/11		Gmina Błonie		Błonie		warszawski zachodni				warszawski zachodni		WARSZAWSKI ZACHODNI		3/24/14		sport i rekreacja		149,134.08		96,997.78		2.00		5						infrastruktura		2011

		00084-6930-UM0730085/10 RW.II./BW/0219.11-85/10		00084-6930-UM0730085/10		Gmina Maciejowice		Maciejowice		garwoliński		warszawski		garwoliński		SIEDLECKI		4/29/13		dziedzictwo		589,418.52		284,604.27		1.00		2		7517		7,517		dziedzictwo		2010

		00084-6930-UM0730085/10 RW.II./BW/0219.11-85/10		00084-6930-UM0730085/10		Gmina Maciejowice		Maciejowice		garwoliński		warszawski		garwoliński		SIEDLECKI		4/29/13		dziedzictwo		362,803.23		175,181.73		1.00		8						dziedzictwo		2010

		00084-6930-UM0730102/13		00084-6930-UM0730102/13		Gmina Gniewoszów		Gniewoszów		kozienicki				kozienicki		RADOMSKI		4/14/15		infrastruktura		298,434.33		194,103.00		1.00		1		317		317		infrastruktura

		00084-6930-UM0730103/11 RW-VII.7161.5.37.2011.MG		00084-6930-UM0730103/11		Gmina Lipowiec Kościelny		Lipowiec Kościelny		mlawski				mławski		CIECHANOWSKI		2/27/13		infrastruktura		235,493.96		109,280.00		2.00		1		500		500		infrastruktura		2011

		00084-6930-UM0730131/12		00084-6930-UM0730131/12		Gmina Jastrzębia		Jastrzębia		radomski				radomski		RADOMSKI		10/9/14		turystyka		281,777.70		184,392.00		5.00		4		3619		3,619		turystyka		2012

		00084-6930-UM0730152/14		00084-6930-UM0730152/14		Miejskie Centrum Kultury Sportu i Rekreacji im. Ryszarda Kaczorowskiego w Raciążu		Raciąż		płoński		ciechanowski		płoński		CIECHANOWSKI		6/24/15		infrastruktura		98,537.89		53,269.00		1.00		1		4,521		4,521		infrastruktura

		00085-6930-UM0730083/10 RW.II./BW/0219.11-83/10		00085-6930-UM0730083/10		Gmina Garwolin		Garwolin		garwoliński		warszawski		garwoliński		SIEDLECKI		8/22/11		infrastruktura		77,921.40		47,513.00		1.00		1		1,836		1,836		infrastruktura		2010

		00085-6930-UM0730090/14		00085-6930-UM0730090/14		Gmina Somianka		Somianka		wyszkowski				wyszkowski		OSTROŁĘCKI		5/4/15		infrastruktura		201,895.31		121,163.00		1.00		2		5,565		5,565		infrastruktura

		00085-6930-UM0730108/13		00085-6930-UM0730108/13		Gmina Wolanów		Wolanów		radomski				radomski		RADOMSKI		3/19/15		turystyka		502,320.00		327,295.00		1.00		5		712		712		turystyka		2014

		00085-6930-UM0730198/11 RW-VII.7161.5.132.2011.MG		00085-6930-UM0730198/11		Gmina Dzierzążnia		Dzierzążnia		płoński				płoński		CIECHANOWSKI		4/24/13		infrastruktura		56,159.66		36,526.00		1.00		2		416		416		infrastruktura		2011

		00086-6930-UM0730082/10 RW.II./BW/0219.11-82/10		00086-6930-UM0730082/10		Miasto i Gmina Pilawa		Pilawa		garwoliński		warszawski		garwoliński		SIEDLECKI		8/8/14		infrastruktura		237,477.86		137,542.00		2.00		1		2400		2,400		infrastruktura		2010

		00086-6930-UM0730082/10 RW.II./BW/0219.11-82/10		00086-6930-UM0730082/10		Miasto i Gmina Pilawa		Pilawa		garwoliński		warszawski		garwoliński		SIEDLECKI		8/8/14		infrastruktura		235,290.71		136,281.00		1.00		5						infrastruktura		2010

		00086-6930-UM0730118/11 RW-VII.7161.5.52.2011.MG		00086-6930-UM0730118/11		Gmina Chynów		Chynów		grójecki				grójecki		ŻYRARDOWSKI		4/18/13		infrastruktura		190,542.82		122,105.76		1.00		2		9650		9,650		infrastruktura		2011

		00086-6930-UM0730137/12		00086-6930-UM0730137/12		Gmina Przyłęk		Przyłęk		zwoleński				zwoleński		RADOMSKI		4/29/14		turystyka		384,978.29		250,392.00		1.00		5		4000		4,000		turystyka		2012

		00086-6930-UM0730171/13		00086-6930-UM0730171/13		Gmina Mogielnica		Mogielnica		grójecki				grójecki		ŻYRARDOWSKI		2/23/15		infrastruktura		141,787.84		74,647.00		1.00		1		181		181		infrastruktura		2013

		00087-6930-UM0730074/13		00087-6930-UM0730074/13		Gmina Dzierzążnia		Dzierzążnia		płoński				płoński		CIECHANOWSKI		8/8/14		infrastruktura		80,050.87		52,065.00		1.00		2		413		413		infrastruktura		2013

		00087-6930-UM0730091/14		00087-6930-UM0730091/14		Gmina Somianka		Somianka		wyszkowski				wyszkowski		OSTROŁĘCKI		6/15/15		infrastruktura		102,784.13		66,851.00		1.00		2		2,780		2,780		infrastruktura

		00087-6930-UM0730119/10 RW.II./BW/0219.11-119/10		00087-6930-UM0730119/10		Gmina Regimin		Regimin		ciechanowski		ciechanowski		ciechanowski		CIECHANOWSKI		1/31/12		infrastruktura		163,430.82		82,854.00		1.00		1		213		213		infrastruktura		2010

		00087-6930-UM0730178/12		00087-6930-UM0730178/12		Gmina Kozienice		Kozienice		kozienicki				kozienicki		RADOMSKI		5/5/14		turystyka		52,460.00		34,120.00		1.00		5		199		199		sport i rekreacja		2012

		00087-6930-UM0730196/11 RW-VII.7161.5.130.2011.MG		00087-6930-UM0730196/11		Gmina Czosnów		Czosnów		nowodworski				nowodworski		WARSZAWSKI ZACHODNI		1/29/15		turystyka		2,275,179.74		270,766.37		1.00		2		563		563		turystyka		2011

		00087-6930-UM0730196/11 RW-VII.7161.5.130.2011.MG		00087-6930-UM0730196/11		Gmina Czosnów		Czosnów		nowodworski				nowodworski		WARSZAWSKI ZACHODNI		1/29/15		turystyka		46,652.85		5,552.00		1.00		4						turystyka		2011

		00087-6930-UM0730196/11 RW-VII.7161.5.130.2011.MG		00087-6930-UM0730196/11		Gmina Czosnów		Czosnów		nowodworski				nowodworski		WARSZAWSKI ZACHODNI		1/29/15		turystyka		10,810.37		1,286.53		1.00		6						turystyka		2011

		00088-6930-UM0730072/12		00088-6930-UM0730072/12		Gmina Łochów		Łochów						węgrowski		SIEDLECKI		7/3/15		infrastruktura		385,942.86		249,000.00		1.00		1		197		197		infrastruktura

		00088-6930-UM0730094/10 RW.II./BW/0219.11-94/10		00088-6930-UM0730094/10		Gmina Gzy		Gzy		pułtuski				pułtuski		CIECHANOWSKI		10/28/11		infrastruktura		51,776.02		31,823.00		1.00		1		800		800		infrastruktura		2010

		00088-6930-UM0730112/11 RW-VII.7161.5.46.2011.MG		00088-6930-UM0730112/11		Gmina Lubowidz		Lubowidz		żuromiński				żuromiński		CIECHANOWSKI		5/15/13		sport i rekreacja		215,485.14		140,152.00		1.00		6		1845		1,845		infrastruktura		2011

		00088-6930-UM0730125/14		00088-6930-UM0730125/14		Gmina Leszno		Leszno		warszawski zachodni				warszawski zachodni		WARSZAWSKI ZACHODNI		4/14/15		turystyka		134,792.07		55,000.00		1.00		5		3,648		3,648		turystyka

		00088-6930-UM0730136/13		00088-6930-UM0730136/13		Gmina Halinów		Halinów		miński				miński		WARSZAWSKI WSCHODNI		12/17/14		sport i rekreacja		1,234,219.32		350,000.00		1.00		5		802		802		sport i rekreacja		2013

		00089-6930-UM0730094/14		00089-6930-UM0730094/14		Gmina Nieporęt		Nieporęt						legionowski		WARSZAWSKI WSCHODNI		7/3/15		turystyka		688,840.00		442,151.00		1.00		5		230		230		turystyka

		00089-6930-UM0730115/11 RW-VII.7161.5.49.2011.MG		00089-6930-UM0730115/11		Gmina Wyśmierzyce		Wyśmierzyce		białobrzeski				białobrzeski		RADOMSKI		8/29/14		infrastruktura		131,158.01		82,730.00		1.00		2		1950		1,950		infrastruktura		2011

		00089-6930-UM0730128/10 RW.II./BW/0219.11-128/10		00089-6930-UM0730128/10		Gmina Wieczfnia Kościelna		Wieczfnia Kościelna		mlawski				mławski		CIECHANOWSKI		4/4/12		infrastruktura		514,600.49		279,148.00		1.00		1		472		472		infrastruktura		2010

		00089-6930-UM0730130/12		00089-6930-UM0730130/12		Gmina Jastrzębia		Jastrzębia		radomski				radomski		RADOMSKI		10/15/14		infrastruktura		317,150.00		206,800.00		1.00		2		3706		3,706		infrastruktura		2012

		00090-6930-UM0730095/14		00090-6930-UM0730095/14		Gmina Dąbrówka		Dąbrówka		wolomiński				wołomiński		WARSZAWSKI WSCHODNI		6/30/15		infrastruktura		67,052.50		35,098.00		1.00		1		673		673		infrastruktura

		00090-6930-UM0730101/11 RW-VII.7161.5.35.2011.MG		00090-6930-UM0730101/11		Gmina Bieżuń		Bieżuń		żuromiński				żuromiński		CIECHANOWSKI		9/19/14		infrastruktura		100,000.00		64,665.00		1.00		2		1867		1,867		infrastruktura		2011

		00090-6930-UM0730109/12		00090-6930-UM0730109/12		Gmina Szydłowo		Szydłowo		mlawski				mławski		CIECHANOWSKI		11/24/14		infrastruktura		145,556.61		95,185.00		1.00		1		175		175		infrastruktura		2012

		00090-6930-UM0730125/10 RW.II./BW/0219.11-125/10		00090-6930-UM0730125/10		Gmina Sońsk		Sońsk		ciechanowski		ciechanowski		ciechanowski		CIECHANOWSKI		5/4/12		infrastruktura		150,714.43		83,397.00		1.00		1		500		500		infrastruktura		2010

		00090-6930-UM0730220/13		00090-6930-UM0730220/13		Gmina Wyszków		Wyszków		wyszkowski				wyszkowski		OSTROŁĘCKI		4/2/15		infrastruktura		301,074.90		195,821.00		1.00		2		550		550		infrastruktura		2013

		00091-6930-UM0730042/13		00091-6930-UM0730042/13		Gmina Czerwin		Czerwin		ostrołęcki				ostrołęcki		OSTROŁĘCKI		4/29/15		turystyka		284,462.43		185,016.00		1.54		3b		251		251		turystyka

		00091-6930-UM0730063/14		00091-6930-UM0730063/14		Gmina Góra Kalwaria		Góra Kalwaria						piaseczyński		WARSZAWSKI ZACHODNI		7/27/15		turystyka		559,650.00		248,000.00		1.00		5		933		933		turystyka

		00091-6930-UM0730098/10 RW.II./BW/0219.11-98/10		00091-6930-UM0730098/10		Gmina Pomiechówek		Pomiechówek		nowodworski				nowodworski		WARSZAWSKI ZACHODNI		9/11/12		turystyka		266,812.93		147,896.00		1.00		3a		926		926		turystyka		2010

		00091-6930-UM0730122/12		00091-6930-UM0730122/12		Gmina Skaryszew		Skaryszew		radomski				radomski		RADOMSKI		3/19/15		infrastruktura		581,544.03		334,710.00		1.00		1		534		534		infrastruktura		2012

		00091-6930-UM0730197/11 RW-VII.7161.5.131.2011.MG		00091-6930-UM0730197/11		Gmina Leoncin		Leoncin		nowodworski				nowodworski		WARSZAWSKI ZACHODNI		10/3/13		sport i rekreacja		163,419.01		104,448.00		1.00		2		496		496		infrastruktura		2011

		00092-6930-UM0730095/10 RW.II./BW/0219.11-95/10		00092-6930-UM0730095/10		Gmina Pokrzywnica		Pokrzywnica		pułtuski				pułtuski		CIECHANOWSKI		3/8/12		infrastruktura		126,808.63		72,427.00		1.00		1		550		550		infrastruktura		2010

		00092-6930-UM0730116/12		00092-6930-UM0730116/12		Gmina Regimin		Regimin		ciechanowski		ciechanowski		ciechanowski		CIECHANOWSKI		5/9/14		infrastruktura		90,077.19		57,616.00		1.00		1		217		217		infrastruktura		2012

		00092-6930-UM0730151/14		00092-6930-UM0730151/14		Gmina Baboszewo		Baboszewo		płoński				płoński		CIECHANOWSKI		6/15/15		infrastruktura		353,777.95		183,529.00		2.00		1		260		260		infrastruktura

		00092-6930-UM0730163/11 RW-VII.7161.5.97.2011.MG		00092-6930-UM0730163/11		Gmina Tarczyn		Tarczyn		piaseczyński				piaseczyński		WARSZAWSKI ZACHODNI		3/10/14		infrastruktura		154,776.41		100,667.00		1.00		2		500		500		infrastruktura		2011

		00092-6930-UM0730182/13		00092-6930-UM0730182/13		Gmina Pionki		Pionki		radomski				radomski		RADOMSKI		12/30/14		turystyka		515,001.00		185,000.00		1.00		5		544		544		turystyka		2013

		00093-6930-UM0730092/13		00093-6930-UM0730092/13		Gmina Garwolin		Garwolin		garwoliński		warszawski		garwoliński		SIEDLECKI		2/23/15		infrastruktura		175,885.08		113,717.00		3.00		1		1047		1,047		infrastruktura		2013

		00093-6930-UM0730096/10 RW.II./BW/0219.11-96/10		00093-6930-UM0730096/10		Gmina Pułtusk		Pułtusk		pułtuski				pułtuski		CIECHANOWSKI		8/14/12		infrastruktura		814,548.56		274,804.00		1.00		1		139		139		infrastruktura		2010

		00093-6930-UM0730113/14		00093-6930-UM0730113/14		Gmina Chotcza		Chotcza		lipski				lipski		RADOMSKI		4/14/15		infrastruktura		173,791.31		111,355.00		1.00		2		1000		1,000		infrastruktura

		00093-6930-UM0730123/12		00093-6930-UM0730123/12		Gmina Kowala		Kowala		radomski				radomski		RADOMSKI		8/8/14		infrastruktura		281,218.57		183,866.00		1.00		1		1593		1,593		infrastruktura		2012

		00093-6930-UM0730176/11 RW-VII.7161.5.110.2011.MG		00093-6930-UM0730176/11		Gmina Karczew		Karczew		otwocki				otwocki		WARSZAWSKI WSCHODNI		8/2/13		infrastruktura		123,885.49		80,697.00		1.00		1		601		601		infrastruktura		2011

		00094-6930-UM0730124/13		00094-6930-UM0730124/13		Gmina Bielsk		Bielsk		płocki				płocki		PŁOCKI		3/24/15		turystyka		202,266.22		131,555.00		1.00		5		491		491		turystyka		2013

		00094-6930-UM0730126/12		00094-6930-UM0730126/12		Gmina Sochaczew		Sochaczew		sochaczewski				sochaczewski		ŻYRARDOWSKI		9/24/14		turystyka		615,895.00		329,096.00		1.00		5		192		192		turystyka		2012

		00094-6930-UM0730127/14		00094-6930-UM0730127/14		Gmina Ożarów Mazowiecki		Ożarów Mazowiecki		warszawski zachodni				warszawski zachodni		WARSZAWSKI ZACHODNI		6/15/15		infrastruktura		93,580.48		60,865.32		1.00		1		3,351		3,351		infrastruktura

		00094-6930-UM0730127/14		00094-6930-UM0730127/14		Gmina Ożarów Mazowiecki		Ożarów Mazowiecki		warszawski zachodni				warszawski zachodni		WARSZAWSKI ZACHODNI		6/15/15		infrastruktura		15,993.65		10,402.37		1.00		1						infrastruktura

		00094-6930-UM0730127/14		00094-6930-UM0730127/14		Gmina Ożarów Mazowiecki		Ożarów Mazowiecki		warszawski zachodni				warszawski zachodni		WARSZAWSKI ZACHODNI		6/15/15		infrastruktura		42,770.62		29,284.31		3.00		5						infrastruktura

		00094-6930-UM0730141/11 RW-VII.7161.5.75.2011.MG		00094-6930-UM0730141/11		Parafia Rzymskokatolicka Św. Stanisława Kostki		Płoniawy-Bramura		makowski		ostrołęcki		makowski		OSTROŁĘCKI		3/14/13		infrastruktura		66,680.94		48,019.00		1.00		5		700		700		infrastruktura		2011

		00094-6930-UM0730146/10 RW.II./BW/0219.11-146/10		00094-6930-UM0730146/10		Gmina Wąsewo		Wąsewo		ostrowski				ostrowski		OSTROŁĘCKI		4/30/12		turystyka		926,444.52		305,000.00		1.00		5		572		572		turystyka		2010

		00095-6930-UM0730070/11 RW-VII.7161.5.4.2011.MG		00095-6930-UM0730070/11		Parafia Matki Bożej Pocieszycielki Strapionych w Winnicy		Winnica		pułtuski				pułtuski		CIECHANOWSKI		12/13/13		dziedzictwo		126,354.41		82,181.00		1.00		12		3540		3,540		dziedzictwo		2011

		00095-6930-UM0730088/13		00095-6930-UM0730088/13		Gmina Karczew		Karczew		otwocki				otwocki		WARSZAWSKI WSCHODNI		5/19/15		turystyka		81,110.00		41,063.00		1.00		4		650		650		turystyka

		00095-6930-UM0730116/14		00095-6930-UM0730116/14		Gmina Obryte		Obryte		pułtuski				pułtuski		CIECHANOWSKI		4/2/15		infrastruktura		83,117.32		54,060.00		1.00		1		178		178		infrastruktura		2014

		00095-6930-UM0730148/10 RW.II./BW/0219.11-148/10		00095-6930-UM0730148/10		Gmina Nur		Nur		ostrowski				ostrowski		OSTROŁĘCKI		9/5/11		turystyka		185,252.51		113,884.00		1.00		2		3,233		3,233		turystyka		2010

		00096-6930-UM0730063/13		00096-6930-UM0730063/13		Gmina Huszlew		Huszlew		łosicki		siedlecki		łosicki		SIEDLECKI		4/29/15		infrastruktura		382,889.11		103,384.00		1.00		2		460		460		infrastruktura

		00096-6930-UM0730117/12		00096-6930-UM0730117/12		Gmina Chorzele		Chorzele		przasnyski				przasnyski		OSTROŁĘCKI		9/19/14		turystyka		885,855.96		300,000.00		1.00		5		2920		2,920		sport i rekreacja		2012

		00096-6930-UM0730131/11 RW-VII.7161.5.65.2011.MG		00096-6930-UM0730131/11		Gmina Sarnaki		Sarnaki		łosicki		siedlecki		łosicki		SIEDLECKI		12/22/14		infrastruktura		360,801.29		205,106.00		1.00		1		88		88		infrastruktura		2011

		00096-6930-UM0730149/10 RW.II./BW/0219.11-149/10		00096-6930-UM0730149/10		Gmina Andrzejewo		Andrzejewo		ostrowski				ostrowski		OSTROŁĘCKI		12/28/12		infrastruktura		227,171.43		138,519.00		1.00		1		116		116		infrastruktura		2010

		00096-6930-UM0730176/14		00096-6930-UM0730176/14		Gmina Jakubów		Jakubów		miński				miński		WARSZAWSKI WSCHODNI		6/15/15		infrastruktura		196,122.02		127,559.04		1.00		2		133		133		infrastruktura

		00097-6930-UM0730101/14		00097-6930-UM0730101/14		Gmina Brańszczyk		Brańszczyk		wyszkowski				wyszkowski		OSTROŁĘCKI		3/24/15		infrastruktura		73,568.28		47,849.00		1.00		1		407		407		infrastruktura		2014

		00097-6930-UM0730104/13		00097-6930-UM0730104/13		Gmina Zakrzew		Zakrzew		radomski				radomski		RADOMSKI		3/3/15		turystyka		294,387.84		166,666.00		1.00		5		373		373		turystyka		2013

		00097-6930-UM0730114/12		00097-6930-UM0730114/12		Gmina Opinogóra Górna		Opinogóra Górna		ciechanowski		ciechanowski		ciechanowski		CIECHANOWSKI		6/24/15		infrastruktura		188,294.20		104,670.00		1.00		1		228		228		infrastruktura

		00097-6930-UM0730114/12		00097-6930-UM0730114/12		Gmina Opinogóra Górna		Opinogóra Górna		ciechanowski		ciechanowski		ciechanowski		CIECHANOWSKI		6/24/15		infrastruktura		34,630.58				1.00		5						infrastruktura

		00097-6930-UM0730116/11 RW-VII.7161.5.50.2011.MG		00097-6930-UM0730116/11		Gmina Promna		Promna		garwoliński		warszawski		białobrzeski		RADOMSKI		3/24/14		infrastruktura		288,722.91		178,663.00		1.00		1		5768		5,768		infrastruktura		2011

		00097-6930-UM0730142/10 RW.II./BW/0219.11-142/10		00097-6930-UM0730142/10		Gmina Mogielnica		Mogielnica		grójecki				grójecki		ŻYRARDOWSKI		2/21/12		turystyka		1,102,746.31		500,000.00		1.00		7		2,492		2,492		sport i rekreacja		2010

		00098-6930-UM0730073/13		00098-6930-UM0730073/13		Gmina Dzierzążnia		Dzierzążnia		płoński				płoński		CIECHANOWSKI		3/19/15		infrastruktura		78,319.65		50,939.00		3.00		1		664		664		infrastruktura		2013

		00098-6930-UM0730110/12		00098-6930-UM0730110/12		Gmina Karniewo		Karniewo		makowski		ostrołęcki		makowski		OSTROŁĘCKI		10/24/14		infrastruktura		274,121.54		150,865.00		1.00		1		411		411		infrastruktura		2012

		00098-6930-UM0730139/11 RW-VII.7161.5.73.2011.MG		00098-6930-UM0730139/11		Gmina Krasnosielc		Krasnosielc		makowski		ostrołęcki		makowski		OSTROŁĘCKI		9/9/14		infrastruktura		121,997.28		79,647.00		1.00		2		1156		1,156		infrastruktura		2011

		00098-6930-UM0730150/10 RW.II./BW/0219.11-150/10		00098-6930-UM0730150/10		Gmina Nowe Miasto nad Pilicą		Nowe Miasto nad Pilicą		grójecki				grójecki		ŻYRARDOWSKI		11/30/11		infrastruktura		596,955.25		103,935.00		2.00		2		1,500		1,500		infrastruktura		2010

		00098-6930-UM0730150/10 RW.II./BW/0219.11-150/10		00098-6930-UM0730150/10		Gmina Nowe Miasto nad Pilicą		Nowe Miasto nad Pilicą		grójecki				grójecki		ŻYRARDOWSKI		11/30/11		infrastruktura		368,214.78		208,916.00		0.70		3b						infrastruktura		2010

		00098-6930-UM0730155/14		00098-6930-UM0730155/14		Gmina Joniec		Joniec		płoński				płoński		CIECHANOWSKI		3/9/15		turystyka		45,324.30		29,928.00		1.00		5		125		125		turystyka		2014

		00099-6930-UM0730079/13		00099-6930-UM0730079/13		Gmina Celestynów		Celestynów		otwocki				otwocki		WARSZAWSKI WSCHODNI		6/15/15		infrastruktura		415,586.17		270,319.00		1.00		1		322		322		infrastruktura

		00099-6930-UM0730111/14		00099-6930-UM0730111/14		Gmina Sienno		Sienno						lipski		RADOMSKI		7/30/15		infrastruktura		102,420.68		46,710.00		1.00		1		175		175		infrastruktura

		00099-6930-UM0730125/12		00099-6930-UM0730125/12		Gmina Sochaczew		Sochaczew		sochaczewski				sochaczewski		ŻYRARDOWSKI		12/6/13		turystyka		54,720.24		35,590.00		1.00		5		540		540		turystyka		2012

		00099-6930-UM0730138/10 RW.II./BW/0219.11-138/10		00099-6930-UM0730138/10		Gmina Korytnica		Korytnica		węgrowski		siedlecki		węgrowski		SIEDLECKI		7/26/12		infrastruktura		356,377.53		211,300.00		3.00		1		1320		1,320		infrastruktura		2010

		00099-6930-UM0730138/10 RW.II./BW/0219.11-138/10		00099-6930-UM0730138/10		Gmina Korytnica		Korytnica		węgrowski		siedlecki		węgrowski		SIEDLECKI		7/26/12		infrastruktura		319,673.76		197,700.00		2.00		2						infrastruktura		2010

		00099-6930-UM0730179/11 RW-VII.7161.5.113.2011.MG		00099-6930-UM0730179/11		Gmina Klwów		Klwów		przysuski				przysuski		RADOMSKI		10/9/14		turystyka		267,622.63		174,661.00		1.04		3b		35		34		turystyka		2011

		00100-6930-UM0730055/14		00100-6930-UM0730055/14		Parafia Rzymskokatolicka p.w.Św Antoniego z Padwy w Bartnikach		Puszcza Mariańska		żyrardowski		warszawski		żyrardowski		ŻYRARDOWSKI		4/14/15		infrastruktura		85,992.94		51,265.00		1.00		2		1,028		1,028		infrastruktura

		00100-6930-UM0730129/12		00100-6930-UM0730129/12		Gmina Pionki		Pionki		radomski				radomski		RADOMSKI		4/29/14		turystyka		505,986.24		329,096.00		1.00		5		192		192		turystyka		2012

		00100-6930-UM0730140/10 RW.II./BW/0219.11-140/10		00100-6930-UM0730140/10		Ludowy Klub Sportowy Ostrówek		Łochów		węgrowski		siedlecki		węgrowski		SIEDLECKI		11/30/11		sport i rekreacja		46,740.00		35,055.00		1.00		5		1,705		1,705		sport i rekreacja		2010

		00100-6930-UM0730159/11 RW-VII.7161.5.93.2011.MG		00100-6930-UM0730159/11		Gmina Góra Kalwaria		Góra Kalwaria		piaseczyński				piaseczyński		WARSZAWSKI ZACHODNI		7/3/14		infrastruktura		183,027.65		117,256.00		1.00		2		12000		12,000		infrastruktura		2011

		00100-6930-UM0730166/13		00100-6930-UM0730166/13		Gmina Szczawin Kościelny		Szczawin Kościelny		gostyniński				gostyniński		PŁOCKI		6/15/15		sport i rekreacja		387,014.41		208,000.00		1.00		1		572		572		sport i rekreacja

		00101-6930-UM0730111/13		00101-6930-UM0730111/13		Gmina Orońsko		Orońsko		szydłowiecki				szydłowiecki		RADOMSKI		1/8/15		turystyka		247,733.62		161,763.00		1.00		5		590		590		turystyka		2013

		00101-6930-UM0730113/10 RW.II./BW/0219.11-113/10		00101-6930-UM0730113/10		Gmina Goworowo		Goworowo		ostrołęcki				ostrołęcki		OSTROŁĘCKI		4/4/12		infrastruktura		663,800.97		378,272.00		1.00		2		760		760		infrastruktura		2010

		00101-6930-UM0730141/12		00101-6930-UM0730141/12		Parafia Rzymskokatolicka pw.św. Jana Kantego		Krasnosielc		makowski		ostrołęcki		makowski		OSTROŁĘCKI		5/19/15		dziedzictwo		180,025.62		120,000.00		1.00		12		6,562		6,562		dziedzictwo

		00101-6930-UM0730156/14		00101-6930-UM0730156/14		Parafia Rzymsko-Katolicka św. Achacjusza w Skołatowie		Dzierzążnia		płoński		ciechanowski		płoński		CIECHANOWSKI		2/13/15		infrastruktura		104,879.50		83,903.00		1.00		2		45		45		infrastruktura		2014

		00101-6930-UM0730160/11 RW-VII.7161.5.94.2011.MG		00101-6930-UM0730160/11		Gmina Góra Kalwaria		Góra Kalwaria		piaseczyński				piaseczyński		WARSZAWSKI ZACHODNI		8/25/14		infrastruktura		74,499.99		48,455.00		1.00		1		230		230		infrastruktura		2011

		00102-6930-UM0730070/13		00102-6930-UM0730070/13		Miasto i Gmina Serock		Serock		legionowski		warszawski		legionowski		WARSZAWSKI WSCHODNI		5/8/15		dziedzictwo		661,710.83		300,000.00		1.00		8		3,963		3,963		dziedzictwo

		00102-6930-UM0730093/10 RW.II./BW/0219.11-93/10		00102-6930-UM0730093/10		Gmina Winnica		Winnica		pułtuski				pułtuski		CIECHANOWSKI		12/28/12		turystyka		79,937.13		47,000.00		1.00		5		207		207		turystyka		2010

		00102-6930-UM0730110/11 RW-VII.7161.5.44.2011.MG		00102-6930-UM0730110/11		Gmina Radzanów		Radzanów		mlawski				mławski		CIECHANOWSKI		4/29/14		turystyka		108,347.40		70,720.00		1.00		5		234		234		turystyka		2011

		00102-6930-UM0730155/12		00102-6930-UM0730155/12		Gmina Rzekuń		Rzekuń		ostrołęcki				ostrołęcki		OSTROŁĘCKI		12/17/14		infrastruktura		427,285.91		189,634.00		1.00		1		236		236		infrastruktura		2012

		00102-6930-UM0730160/14		00102-6930-UM0730160/14		Gmina Dąbrówka		Dąbrówka		wolomiński				wołomiński		WARSZAWSKI WSCHODNI		5/29/15		turystyka		292,836.33		112,969.00		0.75		3b		1,030		1,030		turystyka

		00103-6930-UM0730114/13		00103-6930-UM0730114/13		Gmina Zawidz		Zawidz		sierpecki				sierpecki		PŁOCKI		10/30/14		sport i rekreacja		656,934.66		266,706.27		1.00		4		988		988		infrastruktura		2013

		00103-6930-UM0730114/13		00103-6930-UM0730114/13		Gmina Zawidz		Zawidz		sierpecki				sierpecki		PŁOCKI		10/30/14		sport i rekreacja		74,411.64		30,198.14		2.00		5				988		sport i rekreacja		2013

		00103-6930-UM0730114/13		00103-6930-UM0730114/13		Gmina Zawidz		Zawidz		sierpecki				sierpecki		PŁOCKI		10/30/14		sport i rekreacja		80,653.70		32,769.59		1.00		6

		00103-6930-UM0730123/10 RW.II./BW/0219.11-123/10		00103-6930-UM0730123/10		Gmina Przasnysz		Przasnysz		przasnyski				przasnyski		OSTROŁĘCKI		1/12/12		infrastruktura		977,894.66		473,388.00		1.00		1		450		416		infrastruktura		2010

		00103-6930-UM0730123/10 RW.II./BW/0219.11-123/10		00103-6930-UM0730123/10		Gmina Przasnysz		Przasnysz		przasnyski				przasnyski		OSTROŁĘCKI		1/12/12		infrastruktura												450		sport i rekreacja		2010

		00103-6930-UM0730124/12		00103-6930-UM0730124/12		Gmina Teresin		Teresin		sochaczewski				sochaczewski		ŻYRARDOWSKI		7/30/14		turystyka		75,386.70		49,032.00		1.00		5		700		700		infrastruktura		2012

		00103-6930-UM0730128/11 RW-VII.7161.5.62.2011.MG		00103-6930-UM0730128/11		Gmina Stara Kornica		Stara Kornica		łosicki		siedlecki		łosicki		SIEDLECKI		12/13/13		infrastruktura		230,587.50		137,631.00		1.00		1		1060		1,060		infrastruktura		2011

		00103-6930-UM0730145/14		00103-6930-UM0730145/14		Gmina Płońsk		Płońsk		płoński				płoński		CIECHANOWSKI		6/9/15		turystyka		164,926.25		107,313.00		1.00		5		172		172		turystyka

		00104-6930-UM0730132/12		00104-6930-UM0730132/12		Gmina Iłża		Iłża		radomski				radomski		RADOMSKI		3/19/15		infrastruktura		638,529.09		126,500.00		1.00		1		271		271		infrastruktura		2012

		00104-6930-UM0730135/14		00104-6930-UM0730135/14		Gmina Przyłęk		Przyłęk		zwoleński				zwoleński		RADOMSKI		6/15/15		infrastruktura		179,395.99		116,680.00		3.00		1		6,000		6,000		infrastruktura

		00104-6930-UM0730139/10 RW.II./BW/0219.11-139/10		00104-6930-UM0730139/10		Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Andrzeja Boboli		Łochów		węgrowski		siedlecki		węgrowski		SIEDLECKI		3/28/13		infrastruktura		78,000.00		57,577.00		1.00		2		17,418		17,418		turystyka		2010

		00104-6930-UM0730181/11 RW-VII.7161.5.115.2011.MG		00104-6930-UM0730181/11		Gmina Potworów		Potworów		przysuski				przysuski		RADOMSKI		6/7/13		infrastruktura		175,966.59		114,449.00		1.00		1		433		433		infrastruktura		2011

		00104-6930-UM0730224/13		00104-6930-UM0730224/13		Gmina Jadów		Jadów		wolomiński				wołomiński		WARSZAWSKI WSCHODNI		11/7/14		infrastruktura		448,989.72		222,415.00		1.00		2		367		367		infrastruktura		2013

		00105-6930-UM0730136/12		00105-6930-UM0730136/12		Gmina Ciepielów		Ciepielów		lipski				lipski		RADOMSKI		5/29/14		infrastruktura		578,752.98		294,374.00		1.00		2		5891		5,891		infrastruktura		2012

		00105-6930-UM0730138/11 RW-VII.7161.5.72.2011.MG		00105-6930-UM0730138/11		Gmina Płoniawy-Bramura		Płoniawy-Bramura		makowski		ostrołęcki		makowski		OSTROŁĘCKI		12/20/13		infrastruktura		430,734.00		232,432.00		1.00		1		2000		2,000		infrastruktura		2011

		00105-6930-UM0730147/13		00105-6930-UM0730147/13		Gmina Obryte		Obryte		pułtuski				pułtuski		CIECHANOWSKI		7/9/14		infrastruktura		66,053.50		41,341.00		1.00		1		510		510		infrastruktura		2013

		00105-6930-UM0730147/14		00105-6930-UM0730147/14		Gmina Płońsk		Płońsk		płoński				płoński		CIECHANOWSKI		6/9/15		turystyka		169,134.13		110,036.00		1.00		5		317		317		turystyka

		00106-6930-UM0730136/11 RW-VII.7161.5.70.2011.MG		00106-6930-UM0730136/11		Gmina Wieliszew		Wieliszew		legionowski				legionowski		WARSZAWSKI WSCHODNI		7/19/13		sport i rekreacja		209,973.30		136,568.00		1.00		5		3000		3,000		sport i rekreacja		2011

		00106-6930-UM0730141/14		00106-6930-UM0730141/14		Gmina Tarczyn		Tarczyn		piaseczyński				piaseczyński		WARSZAWSKI ZACHODNI		5/19/15		turystyka		228,053.50		95,000.00		1.00		4		500		500		turystyka

		00106-6930-UM0730144/12		00106-6930-UM0730144/12		Gmina Sypniewo		Sypniewo		makowski		ostrołęcki		makowski		OSTROŁĘCKI		6/15/15		infrastruktura		179,100.00		116,487.00		1.00		1		621		621		infrastruktura

		00106-6930-UM0730146/13		00106-6930-UM0730146/13		Gmina Obryte		Obryte		pułtuski				pułtuski		CIECHANOWSKI		12/22/14		infrastruktura		92,708.27		41,958.00		1.00		1		483		483		infrastruktura		2013

		00106-6930-UM0730189/10 RW.II./BW/0219.11-189/10		00106-6930-UM0730189/10		Gmina Kowala		Kowala		radomski				radomski		RADOMSKI		6/11/12		infrastruktura		213,187.50		130,509.00		1.00		1		1523		1,523		infrastruktura		2010

		00107-6930-UM0730112/10 RW.II./BW/0219.11-112/10		00107-6930-UM0730112/10		Gmina Troszyn		Troszyn		ostrołęcki				ostrołęcki		OSTROŁĘCKI		2/27/13		infrastruktura		1,805,715.52		500,000.00		1.00		2		935		935		infrastruktura		2010

		00107-6930-UM0730112/10 RW.II./BW/0219.11-112/10		00107-6930-UM0730112/10		Gmina Troszyn		Troszyn		ostrołęcki				ostrołęcki		OSTROŁĘCKI		2/27/13		infrastruktura		322,307.13		0.00		0.60		3b						infrastruktura		2010

		00107-6930-UM0730120/11 RW-VII.7161.5.54.2011.MG		00107-6930-UM0730120/11		Gmina Goszczyn		Goszczyn		grójecki				grójecki		ŻYRARDOWSKI		12/6/13		turystyka		132,225.00		86,000.00		1.00		5		337		337		turystyka		2011

		00107-6930-UM0730149/13		00107-6930-UM0730149/13		Parafia Rzymskokatolicka p.w.św. Rocha w Przewodowie Poduchownym		Gzy		pułtuski		warszawski		pułtuski		CIECHANOWSKI		1/21/15		dziedzictwo		85,889.43		51,549.00		1.00		12		2010		2,010		dziedzictwo		2013

		00107-6930-UM0730154/14		00107-6930-UM0730154/14		Parafia Rzymsko-Katolicka pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Radzyminie		Naruszewo		płoński		ciechanowski		płoński		CIECHANOWSKI		3/9/15		infrastruktura		106,173.60		84,938.00		1.00		2		399		399		infrastruktura		2014

		00107-6930-UM0730166/12		00107-6930-UM0730166/12		Gmina Nowa Sucha		Nowa Sucha		sochaczewski				sochaczewski		ŻYRARDOWSKI		12/17/14		infrastruktura		637,442.55		319,556.00		1.00		1		6286		6,286		infrastruktura		2012

		00108-6930-UM0730097/13		00108-6930-UM0730097/13		Miasto i Gmina Pilawa		Pilawa		garwoliński		warszawski		garwoliński		SIEDLECKI		12/8/14		infrastruktura		130,171.24		47,000.00		1.00		2		6437		6,437		infrastruktura		2013

		00108-6930-UM0730168/11 RW-VII.7161.5.102.2011.MG		00108-6930-UM0730168/11		Gmina Tczów		Tczów		zwoleński				zwoleński		RADOMSKI		5/29/13		infrastruktura		355,854.42		137,906.00		1.00		1		379		379		infrastruktura		2011

		00108-6930-UM0730175/14		00108-6930-UM0730175/14		Gmina Stanisławów		Stanisławów		miński				miński		WARSZAWSKI WSCHODNI		5/19/15		infrastruktura		114,380.38		74,300.00		1.00		2		538		538		infrastruktura

		00108-6930-UM0730179/12		00108-6930-UM0730179/12		Gmina Garbatka-Letnisko		Garbatka-Letnisko		kozienicki				kozienicki		RADOMSKI		9/24/14		turystyka		190,205.45		124,249.10		1.00		5		3055		3,055		turystyka		2012

		00108-6930-UM0730190/10 RW.II./BW/0219.11-190/10		00108-6930-UM0730190/10		Gmina Skaryszew		Skaryszew		radomski				radomski		RADOMSKI		11/30/11		infrastruktura		197,521.79		106,049.00		1.00		4		1,319		1,319		infrastruktura		2010

		00109-6930-UM0730083/12		00109-6930-UM0730083/12		Parafia Rzymsko-Katolicka p.w.św. Stanisława Biskupa Męczennika		Świercze		pułtuski		warszawski		pułtuski		CIECHANOWSKI		8/14/14		infrastruktura		695,686.45		500,000.00		1.00		2		203		203		infrastruktura		2012

		00109-6930-UM0730105/14		00109-6930-UM0730105/14		Gmina Sadowne		Sadowne						węgrowski		SIEDLECKI		8/4/15		turystyka		162,618.50		77,526.14		1.00		2		1,318		1,318		turystyka

		00109-6930-UM0730105/14		00109-6930-UM0730105/14		Gmina Sadowne		Sadowne						węgrowski		SIEDLECKI		8/4/15		turystyka		475,986.07		259,912.86		1.00		4						turystyka

		00109-6930-UM0730154/13		00109-6930-UM0730154/13		Gmina Pomiechówek		Pomiechówek		nowodworski				nowodworski		WARSZAWSKI ZACHODNI		5/19/15		infrastruktura		208,239.00		100,000.00		1.00		1		730		730		infrastruktura

		00109-6930-UM0730177/11 RW-VII.7161.5.111.2011.MG		00109-6930-UM0730177/11		Gmina Odrzywół		Odrzywół		przysuski				przysuski		RADOMSKI		6/24/13		turystyka		102,918.28		66,938.00		0.635		3b		85		85		turystyka		2011

		00109-6930-UM0730191/10 RW.II./BW/0219.11-191/10		00109-6930-UM0730191/10		Gmina Skaryszew		Skaryszew		radomski				radomski		RADOMSKI		7/30/13		infrastruktura		332,429.43		158,933.00		1.00		1		455		455		infrastruktura		2011

		00110-6930-UM0730147/10 RW.II./BW/0219.11-147/10		00110-6930-UM0730147/10		Gmina Ostrów Mazowiecka		Ostrów Mazowiecka		ostrowski				ostrowski		OSTROŁĘCKI		11/15/12		infrastruktura		503,328.56		305,000.00		2.00		1		473		473		infrastruktura		2010

		00110-6930-UM0730148/14		00110-6930-UM0730148/14		Gmina Płońsk		Płońsk		płoński				płoński		CIECHANOWSKI		5/4/15		infrastruktura		197,893.18		128,354.00		1.00		1		307		307		infrastruktura

		00110-6930-UM0730155/13		00110-6930-UM0730155/13		Gmina Pomiechówek		Pomiechówek		nowodworski				nowodworski		WARSZAWSKI ZACHODNI		6/9/15		infrastruktura		208,239.00		100,000.00		1.00		1		194		194		infrastruktura

		00110-6930-UM0730156/12		00110-6930-UM0730156/12		Gmina Troszyn		Troszyn		ostrołęcki				ostrołęcki		OSTROŁĘCKI		11/24/14		infrastruktura		356,157.24		217,864.00		1.00		1		174		174		infrastruktura		2012

		00110-6930-UM0730180/11 RW-VII.7161.5.114.2011.MG		00110-6930-UM0730180/11		Gmina Odrzywół		Odrzywół		przysuski				przysuski		RADOMSKI		5/15/13		infrastruktura		139,652.50		90,830.00		1.00		2		1100		1,100		infrastruktura		2011

		00111-6930-UM0730101/10 RW.II./BW/0219.11-101/10		00111-6930-UM0730101/10		Gmina i Miasto Żuromin		Żuromin		żuromiński				żuromiński		CIECHANOWSKI		10/15/12		sport i rekreacja		688,759.30		429,628.00		1.00		5		1,657		1,657		sport i rekreacja		2010

		00111-6930-UM0730136/14		00111-6930-UM0730136/14		Gmina Gózd		Gózd						radomski		RADOMSKI		7/21/15		infrastruktura		253,111.80		164,317.00		3.00		1		2,715		2,715		infrastruktura

		00111-6930-UM0730143/13		00111-6930-UM0730143/13		Gmina Zatory		Zatory		pułtuski				pułtuski		CIECHANOWSKI		1/13/15		infrastruktura		92,429.00		60,640.00		1.00		1		509		509		infrastruktura		2013

		00111-6930-UM0730153/12		00111-6930-UM0730153/12		Gmina Goworowo		Goworowo		ostrołęcki				ostrołęcki		OSTROŁĘCKI		3/9/15		infrastruktura		523,640.72		285,268.00		1.00		2		272		272		infrastruktura		2012

		00112-6930-UM0730096/13		00112-6930-UM0730096/13		Gmina Miastków Kościelny		Miastków Kościelny						garwoliński		SIEDLECKI		8/4/15		infrastruktura		608,954.97		220,000.00		1.00		2		696		696		infrastruktura

		00112-6930-UM0730110/10 RW.II./BW/0219.11-110/10		00112-6930-UM0730110/10		Gmina Strzegowo		Strzegowo		mlawski				mławski		CIECHANOWSKI		1/18/12		sport i rekreacja		413,993.54		238,000.00		2.00		5		380		380		turystyka		2010

		00112-6930-UM0730125/11 RW-VII.7161.5.59.2011.MG		00112-6930-UM0730125/11		Gmina Jabłonna Lacka		Jabłonna Lacka		sokołowski		siedlecki		sokołowski		SIEDLECKI		11/6/13		infrastruktura		105,677.90		53,280.84		1.00		1		300		300		infrastruktura		2011

		00112-6930-UM0730132/14		00112-6930-UM0730132/14		Gmina Brochów		Brochów						sochaczewski		ŻYRARDOWSKI		7/9/15		infrastruktura		27,428.67		17,839.00		1.00		1		311		311		infrastruktura

		00112-6930-UM0730159/12		00112-6930-UM0730159/12		Gmina Kampinos		Kampinos		warszawski zachodni				warszawski zachodni		WARSZAWSKI ZACHODNI		12/10/13		turystyka		57,062.36		37,113.00		1.00		5		435		435		infrastruktura		2012

		00113-6930-UM0730095/13		00113-6930-UM0730095/13		Gmina Sobolew		Sobolew		garwoliński		warszawski		garwoliński		SIEDLECKI		4/20/15		infrastruktura		518,303.01		233,021.00		1.00		1		3,712		3,712		infrastruktura

		00113-6930-UM0730136/10 RW.II./BW/0219.11-136/10		00113-6930-UM0730136/10		Gmina Karczew		Karczew		otwocki				otwocki		WARSZAWSKI WSCHODNI		9/20/12		infrastruktura		151,449.21		82,349.00		1.00		1		480		480		infrastruktura		2010

		00113-6930-UM0730166/11 RW-VII.7161.5.100.2011.MG		00113-6930-UM0730166/11		Parafia Rzymskokatolicka p.w.św. Trójcy (gmina Policzna)		Policzna		zwoleński				zwoleński		RADOMSKI		3/24/14		dziedzictwo		506,468.17		405,174.00		1.00		12		1,560		1,560		dziedzictwo		2011

		00113-6930-UM0730171/12		00113-6930-UM0730171/12		Gmina Załuski		Załuski						płoński		CIECHANOWSKI		7/30/15		infrastruktura		266,096.97		173,071.00		1.00		4		5,696		5,696		infrastruktura

		00113-6930-UM0730174/14		00113-6930-UM0730174/14		Gmina Małkinia Górna		Małkinia Górna		ostrowski				ostrowski		OSTROŁĘCKI		4/2/15		infrastruktura		156,736.44		99,207.00		1.00		1		373		373		infrastruktura		2014

		00114-6930-UM0730086/14		00114-6930-UM0730086/14		Gmina Wieliszew		Wieliszew		legionowski				legionowski		WARSZAWSKI WSCHODNI		5/8/15		turystyka		398,000.00		153,818.00		1.00		1		6,000		6,000		turystyka

		00114-6930-UM0730107/10 RW.II./BW/0219.11-107/10		00114-6930-UM0730107/10		Gmina Lipowiec Kościelny		Lipowiec Kościelny		mlawski				mławski		CIECHANOWSKI		1/31/12		turystyka		262,112.50		154,000.00		1.00		1		1,500		1,500		turystyka		2010

		00114-6930-UM0730122/13		00114-6930-UM0730122/13		Gmina Drobin		Drobin						płocki		PŁOCKI		8/10/15		infrastruktura		158,101.80		99,700.00		1.00		1

		00114-6930-UM0730156/11 RW-VII.7161.5.90.2011.MG		00114-6930-UM0730156/11		Gmina Wodynie		Wodynie		siedlecki		siedlecki		siedlecki		SIEDLECKI		3/5/14		infrastruktura		611,151.44		277,000.00		1.00		1		500		500		turystyka		2011

		00114-6930-UM0730174/12		00114-6930-UM0730174/12		Gmina Brwinów		Brwinów		pruszkowski				pruszkowski		WARSZAWSKI ZACHODNI		6/13/14		infrastruktura		800,249.07		237,810.00		1.00		1		2432		2,432		infrastruktura		2012

		00115-6930-UM0730108/11 RW-VII.7161.5.42.2011.MG		00115-6930-UM0730108/11		Gmina Kuczbork-Osada		Kuczbork-Osada		żuromiński				żuromiński		CIECHANOWSKI		3/28/14		turystyka		200,825.87		109,100.00		1.00		5		286		286		turystyka		2011

		00115-6930-UM0730115/12		00115-6930-UM0730115/12		Gmina Opinogóra Górna		Opinogóra Górna		ciechanowski		ciechanowski		ciechanowski		CIECHANOWSKI		1/29/14		infrastruktura		73,854.92		41,201.00		1.00		1		162		162		infrastruktura		2012

		00115-6930-UM0730138/13		00115-6930-UM0730138/13		Gmina Dobre		Dobre		miński				miński		WARSZAWSKI WSCHODNI		12/29/14		infrastruktura		166,614.00		100,766.00		1.00		2		336		336		infrastruktura		2013

		00115-6930-UM0730139/14		00115-6930-UM0730139/14		Parafia Rzymskokatolicka p.w.św. Stanisława Biskupa i Męczennika Sobikowie		Góra Kalwaria		piaseczyński		warszawski		piaseczyński		WARSZAWSKI ZACHODNI		5/8/15		dziedzictwo		417,086.55		268,000.00		1.00		12		488		488		dziedzictwo

		00115-6930-UM0730193/10 RW.II./BW/0219.11-193/10		00115-6930-UM0730193/10		Gmina Mochowo		Mochowo		sierpecki				sierpecki		PŁOCKI		5/31/12		infrastruktura		393,218.07		234,010.00		1.00		2		461		461		infrastruktura		2010

		00116-6930-UM0730134/11 RW-VII.7161.5.68.2011.MG		00116-6930-UM0730134/11		Miasto i Gmina Łosice		Łosice		łosicki		siedlecki		łosicki		SIEDLECKI		12/27/13		infrastruktura		283,215.20		184,878.00		1.00		1		318		318		infrastruktura		2011

		00116-6930-UM0730137/13		00116-6930-UM0730137/13		Gmina Dobre		Dobre		miński				miński		WARSZAWSKI WSCHODNI		12/29/14		infrastruktura		159,266.16		99,916.00		1.00		2		292		292		infrastruktura		2013

		00116-6930-UM0730165/14		00116-6930-UM0730165/14		Gmina Jabłonna		Jabłonna						legionowski		WARSZAWSKI WSCHODNI		7/21/15		infrastruktura		112,981.98		73,484.00		1.00		2		898		898		infrastruktura

		00116-6930-UM0730172/12		00116-6930-UM0730172/12		Gmina Naruszewo		Naruszewo		płoński				płoński		CIECHANOWSKI		1/13/15		turystyka		308,685.30		154,957.00		3.00		3a		890		890		turystyka		2012

		00116-6930-UM0730195/10 RW.II./BW/0219.11-195/10		00116-6930-UM0730195/10		Gmina Gozdowo		Gozdowo		sierpecki				sierpecki		PŁOCKI		10/3/12		sport i rekreacja		229,511.68		138,202.00		1.00		2		1439		1,439		sport i rekreacja		2010

		00116-6930-UM0730195/10 RW.II./BW/0219.11-195/10		00116-6930-UM0730195/10		Gmina Gozdowo		Gozdowo		sierpecki				sierpecki		PŁOCKI		10/3/12		sport i rekreacja		210,387.68		91,485.00		1.00		7						sport i rekreacja		2010

		00117-6930-UM0730107/13		00117-6930-UM0730107/13		Gmina Jedlińsk		Jedlińsk		radomski				radomski		RADOMSKI		12/17/14		turystyka		568,087.97		168,700.00		1.00		5		349		349		turystyka		2013

		00117-6930-UM0730134/10 RW.II./BW/0219.11-134/10		00117-6930-UM0730134/10		Gmina Osieck		Osieck		otwocki				otwocki		WARSZAWSKI WSCHODNI		3/20/12		infrastruktura		45,036.45		27,461.25		1.00		2		915		915		infrastruktura		2010

		00117-6930-UM0730134/10 RW.II./BW/0219.11-134/10		00117-6930-UM0730134/10		Gmina Osieck		Osieck		otwocki				otwocki		WARSZAWSKI WSCHODNI		3/20/12		infrastruktura		41,949.15		25,578.75		1.00		5				915		sport i rekreacja		2010

		00117-6930-UM0730154/12		00117-6930-UM0730154/12		Gmina Goworowo		Goworowo		ostrołęcki				ostrołęcki		OSTROŁĘCKI		1/21/15		infrastruktura		189,849.27		50,000.00		1.00		2		406		406		infrastruktura		2012

		00117-6930-UM0730163/14		00117-6930-UM0730163/14		Gmina Radzymin		Radzymin		wolomiński				wołomiński		WARSZAWSKI WSCHODNI		3/13/15		infrastruktura		132,547.75		82,429.00		1.00		2		1268		1,268		infrastruktura		2014

		00118-6930-UM0730089/11 RW-VII.7161.5.23.2011.MG		00118-6930-UM0730089/11		Gmina Czerwin		Czerwin		ostrołęcki				ostrołęcki		OSTROŁĘCKI		10/3/14		infrastruktura		379,132.19		246,590.00		1.00		1		802		802		infrastruktura		2011

		00118-6930-UM0730145/13		00118-6930-UM0730145/13		Rzymsko-Katolicka Parafia Św. Wojciecha		Obryte		pułtuski		warszawski		pułtuski		CIECHANOWSKI		3/3/15		dziedzictwo		153,000.00		122,268.00		1.00		12		333		333		dziedzictwo		2013

		00118-6930-UM0730173/14		00118-6930-UM0730173/14		Parafia Rzymskokatolicka pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Wąsewie		Wąsewo		ostrowski				ostrowski		OSTROŁĘCKI		3/19/15		dziedzictwo		55,875.05		44,700.00		1.00		12		4500		4,500		dziedzictwo		2014

		00118-6930-UM0730177/12		00118-6930-UM0730177/12		Gmina Zakrzew		Zakrzew		radomski				radomski		RADOMSKI		1/26/15		infrastruktura		663,703.08		429,565.00		1.00		1		591		591		infrastruktura		2012

		00119-6930-UM0730071/14		00119-6930-UM0730071/14		Gmina Stanisławów		Stanisławów		miński				miński		WARSZAWSKI WSCHODNI		3/24/15		infrastruktura		123,707.74		70,941.00		1.00		2		1647		1,647		infrastruktura		2014

		00119-6930-UM0730076/12		00119-6930-UM0730076/12		Gmina Korytnica		Korytnica		węgrowski		siedlecki		węgrowski		SIEDLECKI		1/13/15		infrastruktura		140,663.67		80,019.00		1.00		1		242		242		infrastruktura		2012

		00119-6930-UM0730131/13		00119-6930-UM0730131/13		Gmina Dobre		Dobre		miński				miński		WARSZAWSKI WSCHODNI		3/13/15		infrastruktura		174,559.65		113,534.00		1.00		2		393		393		infrastruktura		2013

		00119-6930-UM0730195/11 RW-VII.7161.5.129.2011.MG		00119-6930-UM0730195/11		Gmina Kampinos		Kampinos		warszawski zachodni				warszawski zachodni		WARSZAWSKI ZACHODNI		3/28/14		infrastruktura		117,944.82		76,337.00		1.00		2		62		62		infrastruktura		2011

		00120-6930-UM0730107/11 RW-VII.7161.5.41.2011.MG		00120-6930-UM0730107/11		Parafia Rzymsko Katolicka p.w.św. Mikołaja w Sulerzyżu (gm. Glinojeck)		Glinojeck		ciechanowski		ciechanowski		ciechanowski		CIECHANOWSKI		4/14/15		infrastruktura		191,237.41		140,189.92		1.00		2		195		195		sport i rekreacja

		00120-6930-UM0730120/13		00120-6930-UM0730120/13		Gmina Staroźreby		Staroźreby		płocki				płocki		PŁOCKI		1/13/15		turystyka		160,000.00		100,604.00		1.00		5		1986		1,986		turystyka		2013

		00120-6930-UM0730168/12		00120-6930-UM0730168/12		Gmina Karczew		Karczew		otwocki				otwocki		WARSZAWSKI WSCHODNI		5/29/14		infrastruktura		160,870.93		63,707.00		1.00		1		392		392		infrastruktura		2012

		00120-6930-UM0730177/14		00120-6930-UM0730177/14		Gmina Mińsk Mazowiecki		Mińsk Mazowiecki		miński				miński		WARSZAWSKI WSCHODNI		6/30/15		infrastruktura		202,924.91		79,614.00		1.00		2		651		651		infrastruktura

		00120-6930-UM0730199/10 RW.II./BW/0219.11-199/10		00120-6930-UM0730199/10		Gmina Głowaczów		Głowaczów		kozienicki				kozienicki		RADOMSKI		1/26/12		turystyka		385,154.94		236,775.00		1.00		5		400		400		turystyka		2010

		00121-6930-UM0730104/10 RW.II./BW/0219.11-104/10		00121-6930-UM0730104/10		Gmina Glinojeck		Glinojeck		ciechanowski		ciechanowski		ciechanowski		CIECHANOWSKI		7/12/12		infrastruktura		558,091.53		240,600.00		1.00		1		306		306		infrastruktura		2010

		00121-6930-UM0730132/13		00121-6930-UM0730132/13		Gmina Dobre		Dobre		miński				miński		WARSZAWSKI WSCHODNI		11/24/14		infrastruktura		322,101.75		163,156.00		1.00		2		1696		1,696		infrastruktura		2013

		00121-6930-UM0730143/12		00121-6930-UM0730143/12		Parafia Rzymskokatolicka Św. Stanisława Kostki (Gmina Płoniawy-Bramura)		Płoniawy-Bramura		makowski		ostrołęcki		makowski		OSTROŁĘCKI		1/29/15		infrastruktura		123,985.73		99,188.00		1.00		4		700		700		infrastruktura		2012

		00121-6930-UM0730164/11 RW-VII.7161.5.98.2011.MG		00121-6930-UM0730164/11		Gmina Tarczyn		Tarczyn		piaseczyński				piaseczyński		WARSZAWSKI ZACHODNI		11/25/13		infrastruktura		157,448.75		61,889.00		1.00		1		3000		3,000		infrastruktura		2011

		00121-6930-UM0730198/14		00121-6930-UM0730198/14		Miasto i Gmina Łosice		Łosice		łosicki		siedlecki		łosicki		SIEDLECKI		5/13/15		sport i rekreacja		208,970.30		109,421.00		1.00		5		890		890		sport i rekreacja

		00122-6930-UM0730109/13		00122-6930-UM0730109/13		Gmina i Miasto Przysucha		Przysucha		przysuski				przysuski		RADOMSKI		3/3/15		sport i rekreacja		420,488.86		231,873.78		1.00		6		480		480		sport i rekreacja		2013

		00122-6930-UM0730109/13		00122-6930-UM0730109/13		Gmina i Miasto Przysucha		Przysucha		przysuski				przysuski		RADOMSKI		3/3/15		sport i rekreacja		221,272.56		122,018.22		1.00		1						sport i rekreacja		2013

		00122-6930-UM0730113/11 RW-VII.7161.5.47.2011.MG		00122-6930-UM0730113/11		Gmina Sochocin		Sochocin		płoński				płoński		CIECHANOWSKI		2/13/15		infrastruktura		257,794.27		155,218.00		1.00		1		1032		1,032		infrastruktura		2011

		00122-6930-UM0730166/14		00122-6930-UM0730166/14		Gmina Radzymin		Radzymin		wolomiński				wołomiński		WARSZAWSKI WSCHODNI		6/9/15		infrastruktura		1,056,079.23		320,539.00		1.00		2		2,775		2,775		infrastruktura

		00122-6930-UM0730167/12		00122-6930-UM0730167/12		Gmina Wiązowna		Wiązowna		otwocki				otwocki		WARSZAWSKI WSCHODNI		8/14/14		turystyka		233,269.50		90,000.00		1.00		5		2058		2,058		turystyka		2012

		00122-6930-UM0730194/10 RW.II./BW/0219.11-194/10		00122-6930-UM0730194/10		Gmina Szczutowo		Szczutowo		sierpecki				sierpecki		PŁOCKI		7/12/12		infrastruktura		248,472.43		92,535.72		1.00		1		591		591		infrastruktura		2010

		00122-6930-UM0730194/10 RW.II./BW/0219.11-194/10		00122-6930-UM0730194/10		Gmina Szczutowo		Szczutowo		sierpecki				sierpecki		PŁOCKI		7/12/12		infrastruktura		77,719.05		47,389.28		1.00		5						infrastruktura		2010

		00123-6930-UM0730018/11 RW-II.7161.5.18.2011.MG		00123-6930-UM0730018/11		Gmina Kałuszyn		Kałuszyn		miński				miński		WARSZAWSKI WSCHODNI		4/14/15		turystyka		1,701,486.83		295,284.00		1.00		5		3,100		3,100		infrastruktura

		00123-6930-UM0730153/13		00123-6930-UM0730153/13		Gmina Pułtusk		Pułtusk		pułtuski				pułtuski		CIECHANOWSKI		2/23/15		infrastruktura		462,589.33		300,871.00		1.00		1		339		339		infrastruktura		2013

		00123-6930-UM0730153/14		00123-6930-UM0730153/14		Gmina Naruszewo		Naruszewo		płoński				płoński		CIECHANOWSKI		1/26/15		turystyka		126,173.00		82,063.00		1.00		5		625		625		turystyka		2014

		00123-6930-UM0730163/12		00123-6930-UM0730163/12		Gmina Ożarów Mazowiecki		Ożarów Mazowiecki		warszawski zachodni				warszawski zachodni		WARSZAWSKI ZACHODNI		5/19/15		sport i rekreacja		346,365.34		230,000.00		1.00		6		1,407		1,407		sport i rekreacja

		00124-6930-UM0730093/14		00124-6930-UM0730093/14		Gmina Somianka		Somianka		wyszkowski				wyszkowski		OSTROŁĘCKI		6/9/15		infrastruktura		293,998.48		172,063.00		1.00		2		2,780		2,780		infrastruktura

		00124-6930-UM0730104/11 RW-VII.7161.5.38.2011.MG		00124-6930-UM0730104/11		Gmina Strzegowo		Strzegowo		mlawski				mławski		CIECHANOWSKI		11/8/13		infrastruktura		247,289.79		47,032.00		1.00		2		2029		2,029		infrastruktura		2011

		00124-6930-UM0730138/12		00124-6930-UM0730138/12		Gmina Rzewnie		Rzewnie		makowski		ostrołęcki		makowski		OSTROŁĘCKI		3/3/15		infrastruktura		72,885.47		48,003.00		1.00		1		200		200		infrastruktura		2012

		00124-6930-UM0730169/13		00124-6930-UM0730169/13		Miasto i Gmina Gąbin		Gąbin		płocki				płocki		PŁOCKI		1/29/15		infrastruktura		680,140.93		442,368.00		3.00		6		4182		4,182		infrastruktura		2013

		00125-6930-UM0730093/13		00125-6930-UM0730093/13		Gmina Parysów		Parysów		garwoliński		warszawski		garwoliński		SIEDLECKI		3/9/15		infrastruktura		254,286.98		152,782.00		1.00		1		194		194		infrastruktura		2013

		00125-6930-UM0730139/12		00125-6930-UM0730139/12		Gmina Rzewnie		Rzewnie		makowski		ostrołęcki		makowski		OSTROŁĘCKI		3/3/15		infrastruktura		61,283.67		40,457.00		1.00		1		90		90		infrastruktura		2012

		00125-6930-UM0730172/14		00125-6930-UM0730172/14		Gmina Sobienie-Jeziory		Sobienie-Jeziory		otwocki				otwocki		WARSZAWSKI WSCHODNI		4/2/15		infrastruktura		44,326.64		26,283.00		1.00		1		1362		1,362		infrastruktura		2014

		00125-6930-UM0730200/11 RW-VII.7161.5.134.2011.MG		00125-6930-UM0730200/11		Gmina Nowe Miasto		Nowe Miasto		płoński				płoński		CIECHANOWSKI		11/25/13		turystyka		32,412.96		21,081.39		2.00		1		4700		4,700		turystyka		2011

		00125-6930-UM0730200/11 RW-VII.7161.5.134.2011.MG		00125-6930-UM0730200/11		Gmina Nowe Miasto		Nowe Miasto		płoński				płoński		CIECHANOWSKI		11/25/13		turystyka		29,889.00		19,440.23		33.00		4						turystyka		2011

		00125-6930-UM0730200/11 RW-VII.7161.5.134.2011.MG		00125-6930-UM0730200/11		Gmina Nowe Miasto		Nowe Miasto		płoński				płoński		CIECHANOWSKI		11/25/13		turystyka		18,543.67		12,060.80		2.00		5						turystyka		2011

		00125-6930-UM0730200/11 RW-VII.7161.5.134.2011.MG		00125-6930-UM0730200/11		Gmina Nowe Miasto		Nowe Miasto		płoński				płoński		CIECHANOWSKI		11/25/13		turystyka		23,768.94		15,459.32		1.00		6						turystyka		2011

		00125-6930-UM0730200/11 RW-VII.7161.5.134.2011.MG		00125-6930-UM0730200/11		Gmina Nowe Miasto		Nowe Miasto		płoński				płoński		CIECHANOWSKI		11/25/13		turystyka		93,680.24		60,929.63		1.00		7						turystyka		2011

		00125-6930-UM0730200/11 RW-VII.7161.5.134.2011.MG		00125-6930-UM0730200/11		Gmina Nowe Miasto		Nowe Miasto		płoński				płoński		CIECHANOWSKI		11/25/13		turystyka		17,467.15		11,360.63		0.00		13						turystyka		2011

		00126-6930-UM0730083/13		00126-6930-UM0730083/13		Gmina Kołbiel		Kołbiel		otwocki				otwocki		WARSZAWSKI WSCHODNI		12/29/14		infrastruktura		44,959.80		29,242.00		1.00		1		211		211		infrastruktura		2013

		00126-6930-UM0730140/12		00126-6930-UM0730140/12		Gmina Rzewnie		Rzewnie		makowski		ostrołęcki		makowski		OSTROŁĘCKI		2/23/15		infrastruktura		66,390.90		43,779.00		1.00		1		193		193		infrastruktura		2012

		00126-6930-UM0730141/10 RW.II./BW/0219.11-141/10		00126-6930-UM0730141/10		Gmina Łochów		Łochów		węgrowski		siedlecki		węgrowski		SIEDLECKI		9/20/12		infrastruktura		480,720.54		313,513.46		1.00		1		2159		2,159		turystyka		2010

		00126-6930-UM0730141/10 RW.II./BW/0219.11-141/10		00126-6930-UM0730141/10		Gmina Łochów		Łochów		węgrowski		siedlecki		węgrowski		SIEDLECKI		9/20/12		infrastruktura		146,285.74		118,931.49		1.00		5						turystyka		2010

		00126-6930-UM0730174/11 RW-VII.7161.5.108.2011.MG		00126-6930-UM0730174/11		Gmina Osieck		Osieck		otwocki				otwocki		WARSZAWSKI WSCHODNI		1/29/15		sport i rekreacja		91,787.82		51,744.00		1.00		1		915		915		sport i rekreacja		2011

		00126-6930-UM0730188/14		00126-6930-UM0730188/14		Gmina Poświętne		Poświętne						wołomiński		WARSZAWSKI WSCHODNI		8/14/15		infrastruktura		178,726.63		112,904.00		1.00		1		1,000		1,000		infrastruktura

		00127-6930-UM0730108/10 RW.II./BW/0219.11-108/10		00127-6930-UM0730108/10		Gmina Lubowidz		Lubowidz		żuromiński				żuromiński		CIECHANOWSKI		5/25/12		infrastruktura		321,914.38		196,289.00		1.00		5		408		408		infrastruktura		2010

		00127-6930-UM0730142/13		00127-6930-UM0730142/13		Gmina Zatory		Zatory		pułtuski				pułtuski		CIECHANOWSKI		1/29/15		infrastruktura		56,128.00		36,880.00		1.00		1		150		150		infrastruktura		2013

		00127-6930-UM0730159/14		00127-6930-UM0730159/14		Gmina Somianka		Somianka		wyszkowski				wyszkowski		OSTROŁĘCKI		5/29/15		infrastruktura		377,323.89		180,995.00		1.00		2		5,570		5,570		infrastruktura

		00127-6930-UM0730175/12		00127-6930-UM0730175/12		Miasto Podkowa Leśna		Podkowa Leśna		grodziski				grodziski		WARSZAWSKI ZACHODNI		11/26/14		infrastruktura		644,138.88		400,000.00		1.00		1		3727		3,727		infrastruktura		2012

		00128-6930-UM0730099/10 RW.II./BW/0219.11-99/10		00128-6930-UM0730099/10		Gmina Lutocin		Lutocin		żuromiński				żuromiński		CIECHANOWSKI		3/26/12		turystyka		300,368.12		140,000.00		1.00		5		500		500		turystyka		2010

		00128-6930-UM0730121/14		00128-6930-UM0730121/14		Gmina Świercze		Świercze						pułtuski		CIECHANOWSKI		8/14/15		infrastruktura		203,685.69		132,478.00		4.00		1		2,037		2,037		infrastruktura

		00128-6930-UM0730144/13		00128-6930-UM0730144/13		Gmina Zatory		Zatory		pułtuski				pułtuski		CIECHANOWSKI		1/13/15		infrastruktura		68,064.08		44,792.00		1.00		1		991		991		infrastruktura		2013

		00129-6930-UM0730119/12		00129-6930-UM0730119/12		Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Czernickiej		Czernice Borowe						przasnyski		OSTROŁĘCKI		10/30/15		dziedzictwo		577,300.00		350,000.00		1.00		8		276		276		dziedzictwo

		00129-6930-UM0730132/10 RW.II./BW/0219.11-132/10		00129-6930-UM0730132/10		Gmina Sobienie-Jeziory		Sobienie-Jeziory		otwocki				otwocki		WARSZAWSKI WSCHODNI		6/21/12		infrastruktura		59,830.90		31,000.00		1.00		1		221		221		infrastruktura		2010

		00129-6930-UM0730164/14		00129-6930-UM0730164/14		Gmina Nieporęt		Nieporęt						legionowski		WARSZAWSKI WSCHODNI		7/27/15		turystyka		159,866.18		103,978.00		2.00		5		882		882		turystyka

		00129-6930-UM0730177/13		00129-6930-UM0730177/13		Gmina Zakroczym		Zakroczym		nowodworski				nowodworski		WARSZAWSKI ZACHODNI		12/17/14		infrastruktura		147,300.03		95,804.00		1.00		1		618		618		infrastruktura		2013

		00130-6930-UM0730073/12		00130-6930-UM0730073/12		Gmina Łochów		Łochów		węgrowski		siedlecki		węgrowski		SIEDLECKI		6/9/15		infrastruktura		484,962.88		302,176.00		1.00		1		165		165		infrastruktura

		00130-6930-UM0730081/13		00130-6930-UM0730081/13		Gmina Kołbiel		Kołbiel		otwocki				otwocki		WARSZAWSKI WSCHODNI		1/13/15		infrastruktura		75,500.48		38,369.00		1.00		1		315		315		infrastruktura		2013

		00130-6930-UM0730105/10 RW.II./BW/0219.11-105/10		00130-6930-UM0730105/10		Gmina Siemiątkowo		Siemiątkowo		żuromiński				żuromiński		CIECHANOWSKI		11/30/11		infrastruktura		209,055.30		127,532.00		1.00		2		1,350		1,350		infrastruktura		2010

		00130-6930-UM0730120/14		00130-6930-UM0730120/14		Gmina Pułtusk		Pułtusk		pułtuski				pułtuski		CIECHANOWSKI		6/15/15		infrastruktura		39,170.00		25,476.00		1.00		1		1,227		1,227		infrastruktura

		00131-6930-UM0730113/12		00131-6930-UM0730113/12		Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Mikołaja w Sulerzyżu		Glinojeck						ciechanowski		CIECHANOWSKI		8/20/15		dziedzictwo		283,924.89		227,139.00		1.00		8		220		220		dziedzictwo

		00131-6930-UM0730154/10 RW.II./BW/0219.11-154/10		00131-6930-UM0730154/10		Gmina Słubice		Słubice		płocki				płocki		PŁOCKI		5/25/12		sport i rekreacja		381,086.96		227,251.00		1.00		6		4639		4,639		sport i rekreacja		2010

		00131-6930-UM0730176/13		00131-6930-UM0730176/13		Gmina Czerwińsk nad Wisłą		Czerwińsk nad Wisłą		płoński				płoński		CIECHANOWSKI		5/4/15		infrastruktura		257,027.48		100,000.00		1.00		2		334		334		infrastruktura

		00131-6930-UM0730190/14		00131-6930-UM0730190/14		Gmina Brańszczyk		Brańszczyk						wyszkowski		OSTROŁĘCKI		8/4/15		turystyka		126,963.00		82,577.00		4.00		5		1,417		1,417		turystyka

		00132-6930-UM0730117/13		00132-6930-UM0730117/13		Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Andrzeja Apostała w Brwilnie		Stara Biała		płocki		płocki		płocki		PŁOCKI		4/20/15		dziedzictwo		65,293.32		50,000.00		1.00		11		779		779		dziedzictwo

		00132-6930-UM0730162/10 RW.II./BW/0219.11-162/10		00132-6930-UM0730162/10		Miasto i Gmina Serock		Serock		legionowski		warszawski		legionowski		WARSZAWSKI WSCHODNI		12/28/12		infrastruktura		681,247.16		200,000.00		1.00		1		3969		3,969		infrastruktura		2010

		00132-6930-UM0730189/14		00132-6930-UM0730189/14		Gmina Sadowne		Sadowne						węgrowski		SIEDLECKI		8/4/15		infrastruktura		207,026.72		134,651.00		1.00		1		426		426		infrastruktura

		00133-6930-UM0730129/13		00133-6930-UM0730129/13		Gmina Siennica		Siennica		miński				miński		WARSZAWSKI WSCHODNI		12/30/14		infrastruktura		39,286.69		25,552.00		1.00		1		220		220		infrastruktura		2013

		00133-6930-UM0730129/13		00133-6930-UM0730129/13		Gmina Siennica		Siennica		miński				miński		WARSZAWSKI WSCHODNI		12/30/14		infrastruktura		20,418.62		13,280.00		0.00		13						infrastruktura		2013

		00133-6930-UM0730149/14		00133-6930-UM0730149/14		Gmina Płońsk		Płońsk						płoński		CIECHANOWSKI		7/21/15		turystyka		144,920.00		94,256.00		1.00		4		440		440		turystyka

		00133-6930-UM0730206/10 RW.II./BW/0219.11-206/10		00133-6930-UM0730206/10		Gmina Szczawin Kościelny		Szczawin Kościelny		gostyniński				gostyniński		PŁOCKI		11/15/12		infrastruktura		242,164.29		147,722.00		1.00		1		5170		5,170		infrastruktura		2010

		00134-6930-UM0730067/13		00134-6930-UM0730067/13		Rzymskokatolicka Parafia Narodzenia N.M.P. w Popowie Kościelnym (gm. Somianka)		Somianka		wyszkowski		warszawski		wyszkowski		OSTROŁĘCKI		2/9/15		dziedzictwo		94,057.56		75,246.00		1.00		12		159		159		dziedzictwo		2013

		00134-6930-UM0730131/14		00134-6930-UM0730131/14		Gmina Kampinos		Kampinos		warszawski zachodni				warszawski zachodni		WARSZAWSKI ZACHODNI		4/8/15		turystyka		90,179.15		58,653.00		1.00		4		1245		1,245		turystyka

		00134-6930-UM0730207/10 RW.II./BW/0219.11-207/10		00134-6930-UM0730207/10		Gmina Nowy Duninów		Nowy Duninów		płocki				płocki		PŁOCKI		2/27/13		sport i rekreacja		550,308.49		315,000.00		1.00		7		3987		3,987		sport i rekreacja		2010

		00135-6930-UM0730102/14		00135-6930-UM0730102/14		Gmina Wyszków		Wyszków		wyszkowski				wyszkowski		OSTROŁĘCKI		5/8/15		infrastruktura		129,748.24		83,963.00		2.00		2		1,133		1,133		infrastruktura

		00135-6930-UM0730172/10 RW.II./BW/0219.11-172/10		00135-6930-UM0730172/10		Gmina Warka		Warka		grójecki				grójecki		ŻYRARDOWSKI		8/31/12		turystyka		192,789.39		117,591.00		1.00		5		407		407		infrastruktura		2010

		00135-6930-UM0730175/13		00135-6930-UM0730175/13		Gmina Młodzieszyn		Młodzieszyn		sochaczewski				sochaczewski		ŻYRARDOWSKI		2/9/15		infrastruktura		245,397.45		162,076.00		1.00		1		202		202		infrastruktura		2013

		00136-6930-UM0730101/13		00136-6930-UM0730101/13		Gmina Garbatka-Letnisko		Garbatka-Letnisko		kozienicki				kozienicki		RADOMSKI		1/13/15		sport i rekreacja		738,500.00		278,000.00		1.00		4		5169		5,169		sport i rekreacja		2013

		00136-6930-UM0730143/14		00136-6930-UM0730143/14		Gmina Teresin		Teresin						sochaczewski		ŻYRARDOWSKI		10/27/15		infrastruktura		180,406.18		99,204.00		1.00		1		164		164		infrastruktura

		00136-6930-UM0730173/10 RW.II./BW/0219.11-173/10		00136-6930-UM0730173/10		Gmina Warka		Warka		grójecki				grójecki		ŻYRARDOWSKI		9/20/12		turystyka		356,925.44		217,677.00		1.00		5		61		61		turystyka		2010

		00137-6930-UM0730112/13		00137-6930-UM0730112/13		Gmina Borkowice		Borkowice		przysuski				przysuski		RADOMSKI		12/8/14		infrastruktura		193,650.00		125,951.00		1.00		2		4584		4,584		infrastruktura		2013

		00137-6930-UM0730174/10 RW.II./BW/0219.11-174/10		00137-6930-UM0730174/10		Gmina Warka		Warka		grójecki				grójecki		ŻYRARDOWSKI		6/26/12		infrastruktura		229,694.07		140,093.00		1.00		5		282		282		turystyka		2010

		00138-6930-UM0730084/13		00138-6930-UM0730084/13		Gmina Wiązowna		Wiązowna		otwocki				otwocki		WARSZAWSKI WSCHODNI		2/9/15		turystyka		207,334.34		130,998.00		1.00		5		2058		2,058		turystyka		2013

		00138-6930-UM0730158/14		00138-6930-UM0730158/14		Gmina Wieliszew		Wieliszew						legionowski		WARSZAWSKI WSCHODNI		8/14/15		infrastruktura		388,459.76		112,795.00		1.00		2		1,585		1,585		infrastruktura

		00138-6930-UM0730175/10 RW.II./BW/0219.11-175/10		00138-6930-UM0730175/10		Gmina Warka		Warka		grójecki				grójecki		ŻYRARDOWSKI		8/31/12		turystyka		129,970.33		74,864.00		1.00		5		353		353		infrastruktura		2010

		00139-6930-UM0730109/10 RW.II./BW/0219.11-109/10		00139-6930-UM0730109/10		Gmina Wiśniewo		Wiśniewo		mlawski				mławski		CIECHANOWSKI		8/3/12		sport i rekreacja		182,290.17		111,152.00		16.00		1		5,356		5,356		sport i rekreacja		2010

		00139-6930-UM0730167/14		00139-6930-UM0730167/14		Miasto i Gmina Serock		Serock		legionowski		warszawski		legionowski		WARSZAWSKI WSCHODNI		4/24/15		infrastruktura		93,395.30		60,744.00		1.00		2		295		295		infrastruktura

		00139-6930-UM0730219/13		00139-6930-UM0730219/13		Parafia Rzymsko-Katolicka pod wezwaniem Św. Jana Chrzciciela		Sadowne		węgrowski		siedlecki		węgrowski		SIEDLECKI		4/2/15		infrastruktura		184,759.44		147,807.56		1.00		6		1330		1,330		infrastruktura		2013

		00140-6930-UM0730150/14		00140-6930-UM0730150/14		Gmina Raciąż		Raciąż		płoński				płoński		CIECHANOWSKI		6/3/15		infrastruktura		49,689.35		32,318.00		1.00		1		1,026		1,026		infrastruktura

		00140-6930-UM0730155/10 RW.II./BW/0219.11-155/10		00140-6930-UM0730155/10		Gmina Iłów		Iłów		sochaczewski				sochaczewski		ŻYRARDOWSKI		5/24/13		infrastruktura		791,790.00		315,090.00		1.00		1		6131		6,131		infrastruktura		2010

		00140-6930-UM0730178/13		00140-6930-UM0730178/13		Gmina Bulkowo		Bulkowo		płocki				płocki		PŁOCKI		5/29/15		infrastruktura		136,643.60		68,801.00		1.00		1		5,819		5,819		infrastruktura

		00141-6930-UM0730103/10 RW.II./BW/0219.11-103/10		00141-6930-UM0730103/10		Gmina Kuczbork-Osada		Kuczbork-Osada		żuromiński				żuromiński		CIECHANOWSKI		5/29/13		turystyka		269,626.33		153,000.00		1.00		5		511		511		turystyka		2010

		00141-6930-UM0730170/14		00141-6930-UM0730170/14		Gmina Kołbiel		Kołbiel						otwocki		WARSZAWSKI WSCHODNI		9/21/15		sport i rekreacja		240,000.00		156,097.00		1.00		4		1,885		1,885		sport i rekreacja

		00142-6930-UM0730126/13		00142-6930-UM0730126/13		Gmina Stanisławów		Stanisławów		miński				miński		WARSZAWSKI WSCHODNI		11/24/14		infrastruktura		81,377.74		59,314.00		1.00		2		1636		1,636		infrastruktura		2013

		00142-6930-UM0730138/14		00142-6930-UM0730138/14		Gmina Prażmów		Prażmów						piaseczyński		WARSZAWSKI ZACHODNI		8/20/15		turystyka		609,701.16		396,553.60		1.00		5		4,000		4,000		turystyka

		00142-6930-UM0730144/10 RW.II./BW/0219.11-144/10		00142-6930-UM0730144/10		Gmina Puszcza Mariańska		Puszcza Mariańska		żyrardowski				żyrardowski		ŻYRARDOWSKI		5/4/12		turystyka		128,614.11		68,163.18		1.00		1		551		551		turystyka		2010

		00142-6930-UM0730144/10 RW.II./BW/0219.11-144/10		00142-6930-UM0730144/10		Gmina Puszcza Mariańska		Puszcza Mariańska		żyrardowski				żyrardowski		ŻYRARDOWSKI		5/4/12		turystyka		64,963.10		34,432.62		2.00		2						turystyka		2010

		00142-6930-UM0730144/10 RW.II./BW/0219.11-144/10		00142-6930-UM0730144/10		Gmina Puszcza Mariańska		Puszcza Mariańska		żyrardowski				żyrardowski		ŻYRARDOWSKI		5/4/12		turystyka		73,131.69		38,756.64		2.00		8						turystyka		2010

		00142-6930-UM0730144/10 RW.II./BW/0219.11-144/10		00142-6930-UM0730144/10		Gmina Puszcza Mariańska		Puszcza Mariańska		żyrardowski				żyrardowski		ŻYRARDOWSKI		5/4/12		turystyka		34,356.20		18,205.56		0.00		13						turystyka		2010

		00143-6930-UM0730152/13		00143-6930-UM0730152/13		Gmina Zatory		Zatory		pułtuski				pułtuski		CIECHANOWSKI		12/17/14		infrastruktura		46,370.00		37,096.00		1.00		1		318		318		infrastruktura		2013

		00143-6930-UM0730160/10 RW.II./BW/0219.11-160/10		00143-6930-UM0730160/10		Gmina Jabłonna		Jabłonna		legionowski		warszawski		legionowski		WARSZAWSKI WSCHODNI		7/23/12		infrastruktura		534,884.85		200,000.00		1.00		1		15453		15,453		infrastruktura		2010

		00143-6930-UM0730185/14		00143-6930-UM0730185/14		Gmina Bodzanów		Bodzanów		płocki				płocki		PŁOCKI		6/30/15		infrastruktura		66,822.87		42,260.00		1.00		2		404		404		infrastruktura

		00144-6930-UM0730151/13		00144-6930-UM0730151/13		Gmina Zatory		Zatory		pułtuski				pułtuski		CIECHANOWSKI		12/22/14		infrastruktura		47,724.00		31,040.00		1.00		1		307		307		infrastruktura		2013

		00144-6930-UM0730157/10 RW.II./BW/0219.11-157/10		00144-6930-UM0730157/10		Gmina Dąbrówka		Dąbrówka		wolomiński				wołomiński		WARSZAWSKI WSCHODNI		4/17/14		infrastruktura		352,790.01		192,471.00		1.00		1		1000		1,000		infrastruktura		2010

		00144-6930-UM0730180/14		00144-6930-UM0730180/14		Gmina Młodzieszyn		Młodzieszyn						sochaczewski		ŻYRARDOWSKI		9/24/15		infrastruktura		183,397.36		113,683.00		1.00		1		289		289		infrastruktura

		00145-6930-UM0730150/13		00145-6930-UM0730150/13		Gmina Zatory		Zatory		pułtuski				pułtuski		CIECHANOWSKI		1/29/15		infrastruktura		41,611.76		27,438.00		1.00		1		126		126		infrastruktura		2013

		00145-6930-UM0730161/10 RW.II./BW/0219.11-161/10		00145-6930-UM0730161/10		Gmina Nieporęt		Nieporęt		legionowski		warszawski		legionowski		WARSZAWSKI WSCHODNI		11/21/12		infrastruktura		353,751.11		150,526.00		1.00		1		773		773		infrastruktura		2010

		00145-6930-UM0730183/14		00145-6930-UM0730183/14		Gmina Bulkowo		Bulkowo		płocki				płocki		PŁOCKI		6/15/15		sport i rekreacja		64,148.19		41,722.00		1.00		6		5,819		5,819		sport i rekreacja

		00146-6930-UM0730168/13		00146-6930-UM0730168/13		Gmina Szczawin Kościelny		Szczawin Kościelny		gostyniński				gostyniński		PŁOCKI		6/15/15		sport i rekreacja		174,796.03		113,688.00		5.00		5		749		749		sport i rekreacja

		00146-6930-UM0730182/14		00146-6930-UM0730182/14		Gmina Bulkowo		Bulkowo		płocki				płocki		PŁOCKI		6/30/15		infrastruktura		101,153.97		52,563.00		1.00		5		5,819		5,819		infrastruktura

		00146-6930-UM0730205/10 RW.II./BW/0219.11-205/10		00146-6930-UM0730205/10		Gmina Siennica		Siennica		miński				miński		WARSZAWSKI WSCHODNI		10/3/13		sport i rekreacja		657,707.65		419,202.00		2.00		6		7290		7,290		sport i rekreacja		2010

		00147-6930-UM0730203/10 RW.II./BW/0219.11-203/10		00147-6930-UM0730203/10		Gmina Jakubów		Jakubów		miński				miński		WARSZAWSKI WSCHODNI		10/31/12		infrastruktura		371,255.33		235,254.00		1.00		4		611		611		infrastruktura		2010

		00147-6930-UM0730226/13		00147-6930-UM0730226/13		Gmina Brańszczyk		Brańszczyk		wyszkowski				wyszkowski		OSTROŁĘCKI		4/29/15		infrastruktura		136,259.15		88,623.00		1.00		2		300		300		infrastruktura

		00148-6930-UM0730181/14		00148-6930-UM0730181/14		Gmina Radzanowo		Radzanowo						płocki		PŁOCKI		9/7/15		infrastruktura		79,888.50		51,960.00		2.00		1		2,738		2,738		infrastruktura

		00148-6930-UM0730181/14		00148-6930-UM0730181/14		Gmina Radzanowo		Radzanowo						płocki		PŁOCKI		9/7/15		infrastruktura		85,466.89		55,588.00		3.00		5						infrastruktura

		00148-6930-UM0730201/10 RW.II./BW/0219.11-201/10		00148-6930-UM0730201/10		Gmina Dębe Wielkie		Dębe Wielkie		miński				miński		WARSZAWSKI WSCHODNI		12/19/12		turystyka		597,839.77		388,868.00		3.00		5		1577		1,577		turystyka		2010

		00148-6930-UM0730228/13		00148-6930-UM0730228/13		Gmina Tłuszcz		Tłuszcz		wolomiński				wołomiński		WARSZAWSKI WSCHODNI		3/13/15		turystyka		404,135.85		260,700.00		1.00		5		337		337		turystyka		2013

		00149-6930-UM0730145/10 RW.II./BW/0219.11-145/10		00149-6930-UM0730145/10		Gmina Wiskitki		Wiskitki		żyrardowski				żyrardowski		ŻYRARDOWSKI		8/20/12		sport i rekreacja		394,976.30		199,562.00		1.00		5		10,000		9,500		infrastruktura		2010

		00149-6930-UM0730145/10 RW.II./BW/0219.11-145/10		00149-6930-UM0730145/10		Gmina Wiskitki		Wiskitki		żyrardowski				żyrardowski		ŻYRARDOWSKI		8/20/12		sport i rekreacja												500		turystyka		2010

		00149-6930-UM0730145/10 RW.II./BW/0219.11-145/10		00149-6930-UM0730145/10		Gmina Wiskitki		Wiskitki		żyrardowski				żyrardowski		ŻYRARDOWSKI		8/20/12		sport i rekreacja												9,500		sport i rekreacja		2010

		00149-6930-UM0730178/14		00149-6930-UM0730178/14		Gmina i Miasto Wyszogród		Wyszogród		płocki				płocki		PŁOCKI		5/8/15		infrastruktura		137,173.66		89,218.00		1.00		2		2,687		2,687		infrastruktura

		00149-6930-UM0730232/13		00149-6930-UM0730232/13		Gmina Długosiodło		Długosiodło		wyszkowski				wyszkowski		OSTROŁĘCKI		5/8/15		infrastruktura		1,264,631.42		180,438.00		1.00		1		7,879		7,879		infrastruktura

		00150-6930-UM0730115/13		00150-6930-UM0730115/13		Gmina Stara Biała		Stara Biała		płocki				płocki		PŁOCKI		5/29/15		turystyka		344,250.91		112,000.00		1.00		5		1,840		1,840		turystyka

		00150-6930-UM0730193/14		00150-6930-UM0730193/14		Gmina Skaryszew		Skaryszew		radomski				radomski		RADOMSKI		4/8/15		infrastruktura		124,189.51		80,773.00		1.00		2		1,147		1,147		infrastruktura

		00150-6930-UM0730202/10 RW.II./BW/0219.11-202/10		00150-6930-UM0730202/10		Parafia Kościoła Starokatolickiego Mariawitów p.w. Trójcy Przenajświętszej w Wiśniewie		Jakubów		miński				miński		WARSZAWSKI WSCHODNI		4/16/12		infrastruktura		150,000.00		113,723.00		2.00		2		2,230		2,230		infrastruktura		2010

		00151-6930-UM0730153/10 RW.II./BW/0219.11-153/10		00151-6930-UM0730153/10		Gmina Gostynin		Gostynin		gostyniński				gostyniński		PŁOCKI		5/25/12		turystyka		328,823.07		200,501.00		2.00		5		242		242		turystyka		2010

		00151-6930-UM0730184/14		00151-6930-UM0730184/14		Gmina Czerwińsk nad Wisłą		Czerwińsk nad Wisłą						płoński		CIECHANOWSKI		7/21/15		infrastruktura		177,336.30		115,340.00		1.00		2		190		190		infrastruktura

		00151-6930-UM0730263/13		00151-6930-UM0730263/13		Gmina Zatory		Zatory		pułtuski				pułtuski		CIECHANOWSKI		3/24/15		infrastruktura		53,088.84		32,702.00		1.00		4		502		502		sport i rekreacja		2013

		00152-6930-UM0730151/10 RW.II./BW/0219.11-151/10		00152-6930-UM0730151/10		Gmina Radzanów		Radzanów		mlawski				białobrzeski		RADOMSKI		3/28/13		turystyka		133,995.34		81,728.00		1.00		6		3950		3950		turystyka		2010

		00152-6930-UM0730206/14		00152-6930-UM0730206/14		Parafia Rzymskokatolicka w Domanicach		Domanice		makowski				siedlecki		SIEDLECKI		4/24/15		dziedzictwo		42,548.84		34,039.00		3.00		12		1,500		1,500		dziedzictwo

		00152-6930-UM0730246/13		00152-6930-UM0730246/13		Gmina Wierzbica		Wierzbica		radomski				radomski		RADOMSKI		12/8/14		infrastruktura		143,374.94		94,239.00		1.00		2		3830		3,830		infrastruktura		2013

		00153-6930-UM0730169/10 RW.II./BW/0219.11-169/10		00153-6930-UM0730169/10		Gmina Wilga		Wilga		garwoliński		warszawski		garwoliński		SIEDLECKI		8/3/12		infrastruktura		204,738.26		166,453.87		1.00		1		1237		1,237		infrastruktura		2010

		00153-6930-UM0730179/13		00153-6930-UM0730179/13		Gmina Bulkowo		Bulkowo		płocki				płocki		PŁOCKI		6/9/15		infrastruktura		95,140.84		61,880.00		1.00		1		5,819		5,819		infrastruktura

		00154-6930-UM0730168/10 RW.II./BW/0219.11-168/10		00154-6930-UM0730168/10		Miasto Łaskarzew		Łaskarzew		garwoliński		warszawski		garwoliński		SIEDLECKI		6/7/13		turystyka		275,515.98		167,997.00		1.00		5		4920		4,920		turystyka		2010

		00154-6930-UM0730200/14		00154-6930-UM0730200/14		Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jacka w Rzewniu		Rzewnie		makowski				makowski		OSTROŁĘCKI		6/15/15		dziedzictwo		176,000.00		130,000.00		1.00		12		304		304		dziedzictwo

		00154-6930-UM0730233/13		00154-6930-UM0730233/13		Gmina Prażmów		Prażmów		piaseczyński				piaseczyński		WARSZAWSKI ZACHODNI		2/13/15		infrastruktura		74,452.47		30,946.00		1.00		1		489		489		infrastruktura		2013

		00155-6930-UM0730202/14		00155-6930-UM0730202/14		Parafia Rzymsko-Katolicka pw Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Sieluniu		Młynarze		makowski				makowski		OSTROŁĘCKI		5/13/15		dziedzictwo		130,473.60		104,378.00		1.00		12		1,323		1,323		dziedzictwo

		00155-6930-UM0730227/10 RW.II./BW/0219.11-227/10		00155-6930-UM0730227/10		Gmina Wilga		Wilga		garwoliński		warszawski		garwoliński		SIEDLECKI		6/21/12		infrastruktura		152,465.39		99,164.00		1.00		2		344		344		infrastruktura		2010

		00156-6930-UM0730148/13		00156-6930-UM0730148/13		Gmina Winnica		Winnica		pułtuski				pułtuski		CIECHANOWSKI		1/21/15		infrastruktura		68,542.77		34,422.00		1.00		1		121		121		infrastruktura		2013

		00156-6930-UM0730179/10 RW.II./BW/0219.11-179/10		00156-6930-UM0730179/10		Gmina Stara Kornica		Stara Kornica		łosicki		siedlecki		łosicki		SIEDLECKI		10/24/13		infrastruktura		170,497.86		93,786.00		1.00		1		435		435		infrastruktura		2010

		00156-6930-UM0730234/14		00156-6930-UM0730234/14		Gmina Rybno		Rybno		sochaczewski				sochaczewski		ŻYRARDOWSKI		4/24/15		infrastruktura		80,237.96		52,187.00		1.00		2		586		586		infrastruktura

		00157-6930-UM0730135/13		00157-6930-UM0730135/13		Gmina Mińsk Mazowiecki		Mińsk Mazowiecki		miński				miński		WARSZAWSKI WSCHODNI		4/2/15		turystyka		770,350.46		385,714.00		1.00		5		651		651		turystyka

		00157-6930-UM0730178/10 RW.II./BW/0219.11-178/10		00157-6930-UM0730178/10		Miasto i Gmina Łosice		Łosice		łosicki		siedlecki		łosicki		SIEDLECKI		9/28/12		infrastruktura		178,356.99		108,754.00		1.00		4		150		150		infrastruktura		2010

		00157-6930-UM0730216/14		00157-6930-UM0730216/14		Gmina Zakrzew		Zakrzew		radomski				radomski		RADOMSKI		4/2/15		infrastruktura		76,260.00		49,600.00		1.00		1		436		436		infrastruktura		2014

		00158-6930-UM0730177/10 RW.II./BW/0219.11-177/10		00158-6930-UM0730177/10		Miasto i Gmina Łosice		Łosice		łosicki		siedlecki		łosicki		SIEDLECKI		9/28/12		infrastruktura		309,053.16		188,447.05		2.00		4		300		300		infrastruktura		2010

		00158-6930-UM0730217/14		00158-6930-UM0730217/14		Gmina Zakrzew		Zakrzew		radomski				radomski		RADOMSKI		4/24/15		infrastruktura		22,632.00		14,720.00		1.00		5		420		420		infrastruktura

		00158-6930-UM0730221/13		00158-6930-UM0730221/13		Gmina Zabrodzie		Zabrodzie		wyszkowski				wyszkowski		OSTROŁĘCKI		11/26/14		infrastruktura		168,733.34		108,793.00		1.00		2		393		393		infrastruktura		2013

		00159-6930-UM0730164/10 RW.II./BW/0219.11-164/10		00159-6930-UM0730164/10		Gmina Tarczyn		Tarczyn		piaseczyński				piaseczyński		WARSZAWSKI ZACHODNI		6/11/12		infrastruktura		485,999.99		100,000.00		1.00		2		3000		3,000		infrastruktura		2010

		00159-6930-UM0730204/14		00159-6930-UM0730204/14		Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Ducha Świętego w Węgrzynowie		Płoniawy-Bramura						makowski		OSTROŁĘCKI		7/30/15		infrastruktura		149,999.15		119,999.00		1.00		2		560		560		infrastruktura

		00159-6930-UM0730273/13		00159-6930-UM0730273/13		Gmina Lutocin		Lutocin		żuromiński				żuromiński		CIECHANOWSKI		2/13/15		turystyka		347,360.77		225,925.00		1.00		5		430		430		turystyka		2013

		00160-6930-UM0730165/10 RW.II./BW/0219.11-165/10		00160-6930-UM0730165/10		Gmina Góra Kalwaria		Góra Kalwaria		piaseczyński				piaseczyński		WARSZAWSKI ZACHODNI		6/9/15		turystyka		1,439,496.23		500,000.00		1.00		1		1,715		1,715		turystyka

		00160-6930-UM0730221/14		00160-6930-UM0730221/14		Gmina Głowaczów		Głowaczów		kozienicki				kozienicki		RADOMSKI		4/29/15		turystyka		154,206.34		100,296.00		1.00		5		200		200		turystyka

		00160-6930-UM0730270/13		00160-6930-UM0730270/13		Gmina Borkowice		Borkowice		przysuski				przysuski		RADOMSKI		3/13/15		infrastruktura		288,793.07		188,431.00		1.00		2		4584		4,584		infrastruktura		2013

		00161-6930-UM0730173/13		00161-6930-UM0730173/13		Gmina Radzanowo		Radzanowo		płocki				płocki		PŁOCKI		6/24/15		infrastruktura		82,410.00		53,600.00		7.00		1		1,435		1,435		infrastruktura

		00161-6930-UM0730173/13		00161-6930-UM0730173/13		Gmina Radzanowo		Radzanowo		płocki				płocki		PŁOCKI		6/24/15		infrastruktura		27,129.41				2.00		5						infrastruktura

		00161-6930-UM0730185/10 RW.II./BW/0219.11-185/10		00161-6930-UM0730185/10		Gmina Sterdyń		Sterdyń		sokołowski		siedlecki		sokołowski		SIEDLECKI		8/28/12		infrastruktura		349,966.12		202,235.00		1.00		2		4,000		4,000		infrastruktura		2010

		00161-6930-UM0730185/10 RW.II./BW/0219.11-185/10		00161-6930-UM0730185/10		Gmina Sterdyń		Sterdyń		sokołowski		siedlecki		sokołowski		SIEDLECKI		8/28/12		infrastruktura		23,694.15		14,522.00		0.00		13						infrastruktura		2010

		00161-6930-UM0730225/14		00161-6930-UM0730225/14		Gmina Głowaczów		Głowaczów		kozienicki				kozienicki		RADOMSKI		4/20/15		turystyka		116,000.07		75,447.00		1.00		4		210		210		turystyka

		00162-6930-UM0730125/13		00162-6930-UM0730125/13		Gmina Bielsk		Bielsk		płocki				płocki		PŁOCKI		5/13/15		turystyka		103,000.00		64,983.00		1.00		5		491		491		turystyka

		00162-6930-UM0730182/10 RW.II./BW/0219.11-182/10		00162-6930-UM0730182/10		Gmina Jabłonna Lacka		Jabłonna Lacka		sokołowski		siedlecki		sokołowski		SIEDLECKI		7/3/12		infrastruktura		79,208.15		48,774.00		1.00		2		800		800		infrastruktura		2010

		00162-6930-UM0730224/14		00162-6930-UM0730224/14		Gmina Garbatka-Letnisko		Garbatka-Letnisko		kozienicki				kozienicki		RADOMSKI		6/24/15		turystyka		162,723.96		107,414.00		1.00		1		299		299		turystyka

		00163-6930-UM0730128/13		00163-6930-UM0730128/13		Gmina Stanisławów		Stanisławów		miński				miński		WARSZAWSKI WSCHODNI		4/14/15		infrastruktura		196,985.64		123,126.00		1.00		2		1,636		1,636		infrastruktura

		00163-6930-UM0730186/10 RW.II./BW/0219.11-186/10		00163-6930-UM0730186/10		Gmina Jabłonna Lacka		Jabłonna Lacka		sokołowski		siedlecki		sokołowski		SIEDLECKI		5/16/12		infrastruktura		106,545.97		65,029.00		1.00		2		545		545		infrastruktura		2010

		00163-6930-UM0730240/14		00163-6930-UM0730240/14		Gmina Nowy Duninów		Nowy Duninów						płocki		PŁOCKI		7/9/15		sport i rekreacja		227,384.21		147,892.00		1.00		6

		00164-6930-UM0730184/10 RW.II./BW/0219.11-184/10		00164-6930-UM0730184/10		Gmina Jabłonna Lacka		Jabłonna Lacka		sokołowski		siedlecki		sokołowski		SIEDLECKI		8/14/12		infrastruktura		91,745.59		48,107.00		1.00		2		303		303		infrastruktura		2010

		00164-6930-UM0730209/14		00164-6930-UM0730209/14		Parafia Kościoła Starokatolickiego Mariawitów w Żeliszewie		Kotuń						siedlecki		SIEDLECKI		8/10/15		dziedzictwo		168,552.88		134,500.00		1.00		12		600		600		dziedzictwo

		00164-6930-UM0730260/13		00164-6930-UM0730260/13		Gmina Raciąż		Raciąż		płoński				płoński		CIECHANOWSKI		5/29/15		infrastruktura		153,750.00		153,750.00		30.00		4		197		197		infrastruktura

		00165-6930-UM0730188/10 RW.II./BW/0219.11-188/10		00165-6930-UM0730188/10		Gmina Huszlew		Huszlew		łosicki		siedlecki		łosicki		SIEDLECKI		6/7/13		infrastruktura		97,083.90		78,930.00		1.00		1		468		468		infrastruktura		2010

		00165-6930-UM0730188/10 RW.II./BW/0219.11-188/10		00165-6930-UM0730188/10		Gmina Huszlew		Huszlew		łosicki		siedlecki		łosicki		SIEDLECKI		6/7/13		infrastruktura		178,227.00		75,800.00		1.00		2						infrastruktura		2010

		00165-6930-UM0730194/14		00165-6930-UM0730194/14		Gmina Skaryszew		Skaryszew		radomski				radomski		RADOMSKI		5/29/15		infrastruktura		59,341.35		38,596.00		1.00		2		530		530		infrastruktura

		00165-6930-UM0730254/13		00165-6930-UM0730254/13		Gmina Nowe Miasto		Nowe Miasto		płoński				płoński		CIECHANOWSKI		5/8/15		infrastruktura		643,710.79		239,100.00		1.00		1		4,660		4,660		infrastruktura

		00166-6930-UM0730123/13		00166-6930-UM0730123/13		Gmina Bielsk		Bielsk		płocki				płocki		PŁOCKI		6/15/15		infrastruktura		78,000.00		26,000.00		1.00		1		186		186		infrastruktura

		00166-6930-UM0730181/10 RW.II./BW/0219.11-181/10		00166-6930-UM0730181/10		Gmina Repki		Repki		sokołowski		siedlecki		sokołowski		SIEDLECKI		10/22/12		infrastruktura		202,284.32		120,873.00		1.00		1		84		84		infrastruktura		2010

		00167-6930-UM0730176/10 RW.II./BW/0219.11-176/10		00167-6930-UM0730176/10		Gmina Korczew		Korczew		siedlecki		siedlecki		siedlecki		SIEDLECKI		3/28/13		infrastruktura		229,085.79		118,673.00		1.00		1		200		200		infrastruktura		2010

		00167-6930-UM0730225/13		00167-6930-UM0730225/13		Gmina Rząśnik		Rząśnik		wyszkowski				wyszkowski		OSTROŁĘCKI		4/20/15		infrastruktura		103,063.74		67,033.00		1.00		1		525		525		infrastruktura

		00168-6930-UM0730213/10 RW.II./BW/0219.11-213/10		00168-6930-UM0730213/10		Gmina Boguty-Pianki		Boguty-Pianki		ostrowski				ostrowski		OSTROŁĘCKI		12/3/13		infrastruktura		455,394.23		294,567.00		1.00		1		188		188		infrastruktura		2010

		00168-6930-UM0730213/14		00168-6930-UM0730213/14		Gmina Cegłów		Cegłów						miński		WARSZAWSKI WSCHODNI		8/4/15		turystyka		164,171.00		106,777.00		1.00		5		300		300		turystyka

		00168-6930-UM0730255/13		00168-6930-UM0730255/13		Gmina Naruszewo		Naruszewo		płoński				płoński		CIECHANOWSKI		3/19/15		infrastruktura		387,686.58		150,961.00		1.00		2		629		629		infrastruktura		2013

		00169-6930-UM0730211/10 RW.II./BW/0219.11-211/10		00169-6930-UM0730211/10		Gmina Zaręby Kościelne		Zaręby Kościelne		ostrowski				ostrowski		OSTROŁĘCKI		3/28/13		infrastruktura		390,091.68		229,674.47		1.00		2		745		745		infrastruktura		2010

		00169-6930-UM0730219/14		00169-6930-UM0730219/14		Gmina Zakrzew		Zakrzew		radomski				radomski		RADOMSKI		4/20/15		infrastruktura		73,926.26		47,952.00		1.00		1		390		390		infrastruktura

		00169-6930-UM0730230/13		00169-6930-UM0730230/13		Gmina Rząśnik		Rząśnik						wyszkowski		OSTROŁĘCKI		7/15/15		infrastruktura		223,459.64		145,339.00		1.00		1		516		516		infrastruktura

		00170-6930-UM0730212/10 RW.II./BW/0219.11-212/10		00170-6930-UM0730212/10		Gmina Stary Lubotyń		Stary Lubotyń		ostrowski				ostrowski		OSTROŁĘCKI		12/4/12		infrastruktura		238,040.51		154,823.00		1.00		1		158		158		infrastruktura		2010

		00170-6930-UM0730212/14		00170-6930-UM0730212/14		Gmina Cegłów		Cegłów		miński				miński		WARSZAWSKI WSCHODNI		6/24/15		sport i rekreacja		118,449.86		65,664.00		1.00		4		147		147		turystyka

		00170-6930-UM0730222/13		00170-6930-UM0730222/13		Gmina Sadowne		Sadowne		węgrowski		siedlecki		węgrowski		SIEDLECKI		5/19/15		infrastruktura		98,712.10		64,199.43		1.00		1		426		426		infrastruktura

		00170-6930-UM0730222/13		00170-6930-UM0730222/13		Gmina Sadowne		Sadowne		węgrowski		siedlecki		węgrowski		SIEDLECKI		5/19/15		infrastruktura		19,138.06		12,447.52		1.00		4						infrastruktura

		00170-6930-UM0730222/13		00170-6930-UM0730222/13		Gmina Sadowne		Sadowne		węgrowski		siedlecki		węgrowski		SIEDLECKI		5/19/15		infrastruktura		64,805.02		42,146.05		1.00		5						infrastruktura

		00171-6930-UM0730075/13		00171-6930-UM0730075/13		Gmina Baboszewo		Baboszewo		płoński				płoński		CIECHANOWSKI		2/18/15		infrastruktura		179,179.57		97,000.00		1.00		2		2203		2,203		infrastruktura		2013

		00171-6930-UM0730209/10 RW.II./BW/0219.11-209/10		00171-6930-UM0730209/10		Gmina Brok		Brok		ostrowski				ostrowski		OSTROŁĘCKI		12/3/13		infrastruktura		462,644.29		189,687.00		1.00		2		2871		2,871		infrastruktura		2010

		00171-6930-UM0730211/14		00171-6930-UM0730211/14		Gmina Bielany		Bielany						sokołowski		SIEDLECKI		8/20/15		infrastruktura		227,760.82		144,031.10		1.00		1		246		246		infrastruktura

		00172-6930-UM0730210/10 RW.II./BW/0219.11-210/10		00172-6930-UM0730210/10		Gmina Andrzejewo		Andrzejewo		ostrowski				ostrowski		OSTROŁĘCKI		11/15/12		infrastruktura		203,596.37		132,420.00		1.00		1		98		98		infrastruktura		2010

		00172-6930-UM0730241/14		00172-6930-UM0730241/14		Gmina Szczawin Kościelny		Szczawin Kościelny		gostyniński				gostyniński		PŁOCKI		6/24/15		infrastruktura		104,998.92		67,966.00		1.00		2		572		572		infrastruktura

		00172-6930-UM0730272/13		00172-6930-UM0730272/13		Gmina Kuczbork-Osada		Kuczbork-Osada		żuromiński				żuromiński		CIECHANOWSKI		2/23/15		turystyka		232,086.25		150,900.00		1.00		5		490		490		turystyka		2013

		00173-6930-UM0730214/10 RW.II./BW/0219.11214/10		00173-6930-UM0730214/10		Gmina Szulborze Wielkie		Szulborze Wielkie		ostrowski				ostrowski		OSTROŁĘCKI		9/3/14		infrastruktura		521,296.20		290,589.00		1.00		1		393		393		infrastruktura		2010

		00173-6930-UM0730258/13		00173-6930-UM0730258/13		Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Katarzyny w Dziektarzewie		Baboszewo		płoński		ciechanowski		płoński		CIECHANOWSKI		4/24/15		infrastruktura		62,229.93		49,091.00		1.00		2		1,597		1,597		infrastruktura

		00174-6930-UM0730208/10 RW.II./BW/0219.11-208/10		00174-6930-UM0730208/10		Gmina Nur		Nur		ostrowski				ostrowski		OSTROŁĘCKI		1/11/13		infrastruktura		62,929.69		38,175.00		1.00		1		342		342		infrastruktura		2010

		00174-6930-UM0730218/14		00174-6930-UM0730218/14		Gmina Zakrzew		Zakrzew		radomski				radomski		RADOMSKI		5/19/15		infrastruktura		107,075.02		69,642.00		1.00		2		420		420		infrastruktura

		00174-6930-UM0730247/13		00174-6930-UM0730247/13		Gmina Wierzbica		Wierzbica		radomski				radomski		RADOMSKI		1/21/15		infrastruktura		173,220.41		84,755.00		1.00		1		711		711		infrastruktura		2013

		00175-6930-UM0730235/14		00175-6930-UM0730235/14		Gmina Radziejowice		Radziejowice						żyrardowski		ŻYRARDOWSKI		7/15/15		infrastruktura		139,016.29		33,148.00		1.00		1		256		256		infrastruktura

		00175-6930-UM0730275/13		00175-6930-UM0730275/13		Gmina Lipowiec Kościelny		Lipowiec Kościelny		mlawski				mławski		CIECHANOWSKI		12/17/14		turystyka		199,730.33		122,705.00		1.00		5		200		200		turystyka		2013

		00176-6930-UM0730230/10 RW.II./BW/0219.11-230/10		00176-6930-UM0730230/10		Gmina Baranów		Baranów		grodziski				grodziski		WARSZAWSKI ZACHODNI		7/23/12		turystyka		645,927.08		300,000.00		1.00		5		598		598		infrastruktura		2010

		00176-6930-UM0730233/14		00176-6930-UM0730233/14		Gmina Kozienice		Kozienice		kozienicki				kozienicki		RADOMSKI		6/24/15		turystyka		140,260.00		91,226.00		1.00		5		354		354		turystyka

		00176-6930-UM0730264/13		00176-6930-UM0730264/13		Gmina Pokrzywnica		Pokrzywnica		pułtuski				pułtuski		CIECHANOWSKI		12/30/14		infrastruktura		153,676.12		95,000.00		1.00		1		228		228		infrastruktura		2013

		00177-6930-UM0730221/10 RW.II./BW/0219.11-221/10		00177-6930-UM0730221/10		Rzymskokatolicka Parafia św. Jana Chrzciciela w Łętowie		Bodzanów		płocki				płocki		PŁOCKI		3/26/12		infrastruktura		88,693.00		70,954.00		1.00		2		82		82		infrastruktura		2010

		00177-6930-UM0730230/14		00177-6930-UM0730230/14		Gmina Kozienice		Kozienice		kozienicki				kozienicki		RADOMSKI		6/9/15		turystyka		385,700.00		222,500.00		1.00		5		807		807		turystyka

		00177-6930-UM0730268/13		00177-6930-UM0730268/13		Gmina Orońsko		Orońsko		szydłowiecki				szydłowiecki		RADOMSKI		12/29/14		turystyka		137,882.19		89,679.00		1.00		5		1581		1,581		turystyka		2013

		00178-6930-UM0730130/13		00178-6930-UM0730130/13		Gmina Siennica		Siennica		miński				miński		WARSZAWSKI WSCHODNI		4/2/15		infrastruktura		233,973.70		148,258.00		1.00		2		734		734		infrastruktura		2013

		00178-6930-UM0730219/10 RW.II./BW/0219.11-219/10		00178-6930-UM0730219/10		Rzymskokatolicka Parafia św. Pawła i Piotra Apostałów z Zakrzewie z/s w Kępie Polskiej		Bodzanów		płocki				płocki		PŁOCKI		9/4/12		infrastruktura		115,620.00		87,799.00		1.00		2		155		155		infrastruktura		2010

		00179-6930-UM0730223/13		00179-6930-UM0730223/13		Parafia Rzymskokatolicka p. w. Św. Stanisława Biskupa Męczennika		Tłuszcz		wolomiński		warszawski		wołomiński		WARSZAWSKI WSCHODNI		10/15/14		infrastruktura		250,192.53		200,154.00		1.00		2		3200		3,200		infrastruktura		2013

		00179-6930-UM0730223/14		00179-6930-UM0730223/14		Gmina Garbatka-Letnisko		Garbatka-Letnisko		kozienicki				kozienicki		RADOMSKI		5/13/15		turystyka		101,476.37		50,000.00		1.00		1		399		399		turystyka

		00179-6930-UM0730224/10 RW.II./BW/0219.11-224/10		00179-6930-UM0730224/10		Gmina Zakroczym		Zakroczym		nowodworski				nowodworski		WARSZAWSKI ZACHODNI		11/15/12		infrastruktura		241,209.68		92,168.00		1.00		1		6199		6,199		infrastruktura		2010

		00180-6930-UM0730133/13		00180-6930-UM0730133/13		Gmina Dębe Wielkie		Dębe Wielkie		miński				miński		WARSZAWSKI WSCHODNI		1/16/15		infrastruktura		448,475.24		138,000.00		1.00		2		918		918		infrastruktura		2013

		00180-6930-UM0730217/10 RW.II./BW/0219.11-217/10		00180-6930-UM0730217/10		Gmina Czerwińsk nad Wisłą		Czerwińsk nad Wisłą		płoński				płoński		CIECHANOWSKI		6/7/13		infrastruktura		367,792.77		205,186.21		1.00		2		1130		1,130		infrastruktura		2010

		00180-6930-UM0730217/10 RW.II./BW/0219.11-217/10		00180-6930-UM0730217/10		Gmina Czerwińsk nad Wisłą		Czerwińsk nad Wisłą		płoński				płoński		CIECHANOWSKI		6/7/13		infrastruktura		124,659.65		79,739.98		1.00		3a				1,130		turystyka		2010

		00180-6930-UM0730229/14		00180-6930-UM0730229/14		Gmina Kozienice		Kozienice						kozienicki		RADOMSKI		10/20/15		turystyka		42,963.35		27,540.00		1.00		5		1537		1,537		turystyka

		00181-6930-UM0730206/13		00181-6930-UM0730206/13		Gmina Latowicz		Latowicz		miński				miński		WARSZAWSKI WSCHODNI		5/29/15		sport i rekreacja		519,710.34		230,320.00		1.00		6		1,368		1,368		sport i rekreacja

		00181-6930-UM0730220/14		00181-6930-UM0730220/14		Gmina Sieciechów		Sieciechów		kozienicki				kozienicki		RADOMSKI		5/29/15		infrastruktura		65,625.67		42,683.00		1.00		2		1,051		1,051		infrastruktura

		00181-6930-UM0730226/10 RW.II./BW/0219.11-226/10		00181-6930-UM0730226/10		Gmina i Miasto Wyszogród		Wyszogród		płocki				płocki		PŁOCKI		6/13/13		sport i rekreacja		514,549.25		300,651.00		1.00		6		5896		5,896		sport i rekreacja		2010

		00182-6930-UM0730220/10 RW.II./BW/0219.11-220/10		00182-6930-UM0730220/10		Rzymskokatolicka Parafia Wniebowzięcia NMP		Bodzanów		płocki				płocki		PŁOCKI		12/4/12		infrastruktura		50,302.73		39,711.00		1.00		2		1251		1,251		infrastruktura		2010

		00182-6930-UM0730247/14		00182-6930-UM0730247/14		Gmina Iłów		Iłów						sochaczewski		ŻYRARDOWSKI		8/20/15		infrastruktura		810,580.00		428,405.00		1.00		1		105		105		infrastruktura

		00182-6930-UM0730277/13		00182-6930-UM0730277/13		Gmina Lubowidz		Lubowidz		żuromiński				żuromiński		CIECHANOWSKI		12/17/14		infrastruktura		138,670.50		69,005.00		1.00		2		758		758		infrastruktura		2013

		00183-6930-UM0730116/13		00183-6930-UM0730116/13		Gmina Stara Biała		Stara Biała		płocki				płocki		PŁOCKI		5/29/15		infrastruktura		439,500.00		121,507.00		1.00		2		1,840		1,840		infrastruktura

		00183-6930-UM0730215/14		00183-6930-UM0730215/14		Gmina Mrozy		Mrozy						miński		WARSZAWSKI WSCHODNI		8/10/15		turystyka		99,100.01		64,545.00		1.00		5		5,000		5,000		turystyka

		00183-6930-UM0730218/10 RW.II./BW/0219.11-218/10		00183-6930-UM0730218/10		Rzymsko-Katolicka Parafia Św. Anny		Bodzanów		płocki				płocki		PŁOCKI		2/22/13		infrastruktura		103,091.22		78,948.00		1.00		2		8430		8,430		infrastruktura		2010

		00184-6930-UM0730214/14		00184-6930-UM0730214/14		Gmina Latowicz		Latowicz		miński				miński		WARSZAWSKI WSCHODNI		6/24/15		infrastruktura		546,187.70		345,391.00		1.00		2		851		851		infrastruktura

		00184-6930-UM0730225/10 RW.II./BW/0219.11-225/10		00184-6930-UM0730225/10		Gmina Mała Wieś		Mała Wieś		płocki				płocki		PŁOCKI		6/13/13		turystyka		499,331.73		290,360.00		1.00		5		874		874		sport i rekreacja		2010

		00184-6930-UM0730262/13		00184-6930-UM0730262/13		Rzymskokatolicka Parafia p.w. Św. Jakuba w Uniecku		Raciąż		płoński		ciechanowski		płoński		CIECHANOWSKI		11/13/14		dziedzictwo		274,607.50		219,686.00		1.00		12		399		399		dziedzictwo		2013

		00185-6930-UM0730121/13		00185-6930-UM0730121/13		Gmina Brudzeń Duży		Brudzeń Duży						płocki		PŁOCKI		7/9/15		turystyka		435,886.11		158,447.00		1.00		5		1,064		1,064		turystyka

		00185-6930-UM0730238/10 RW.II./BW/0219.11-238/10		00185-6930-UM0730238/10		Gmina Chotcza		Chotcza		lipski				lipski		RADOMSKI		9/25/12		sport i rekreacja		149,303.41		97,107.00		1.00		7		228		228		sport i rekreacja		2010

		00185-6930-UM0730238/14		00185-6930-UM0730238/14		Centrum Kultury w Troszynie		Troszyn		ostrołęcki				ostrołęcki		OSTROŁĘCKI		5/8/15		sport i rekreacja		46,916.14		28,271.00		1.00		4		98		98		sport i rekreacja

		00186-6930-UM0730183/13		00186-6930-UM0730183/13		Gmina Zwoleń		Zwoleń		zwoleński				zwoleński		RADOMSKI		4/20/15		infrastruktura		459,847.80		221,784.00		1.00		1		160		160		infrastruktura

		00186-6930-UM0730231/10 RW.II./BW/0219.11-231/10		00186-6930-UM0730231/10		Gmina Sobienie-Jeziory		Sobienie-Jeziory		otwocki				otwocki		WARSZAWSKI WSCHODNI		10/31/13		infrastruktura		50,873.17		31,000.00		1.00		2		220		220		infrastruktura		2010

		00186-6930-UM0730248/14		00186-6930-UM0730248/14		Gmina Pacyna		Pacyna		gostyniński				gostyniński		PŁOCKI		5/8/15		infrastruktura		61,353.51		38,393.00		1.00		2		200		200		infrastruktura

		00187-6930-UM0730193/13		00187-6930-UM0730193/13		Gmina Liw		Liw		węgrowski		siedlecki		węgrowski		SIEDLECKI		5/29/15		infrastruktura		175,990.51		115,213.00		1.00		1		339		339		infrastruktura

		00187-6930-UM0730222/14		00187-6930-UM0730222/14		Parafia Rzymsko Katolicka pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Rozniszewie		Magnuszew		Magnuszew				kozienicki		RADOMSKI		7/30/15		dziedzictwo		141,790.00		110,000.00		1.00		12

		00187-6930-UM0730237/10 RW.II./BW/0219.11-237/10		00187-6930-UM0730237/10		Parafia Rzymskokatolicka pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Rzeczniowie		Rzeczniów		lipski				lipski		RADOMSKI		12/19/12		dziedzictwo		307,491.51		199,994.00		1.00		12		2124		2,124		dziedzictwo		2010

		00188-6930-UM0730227/14		00188-6930-UM0730227/14		Gmina Magnuszew		Magnuszew						kozienicki		RADOMSKI		7/9/15		infrastruktura		140,346.00		90,891.00		1.00		2		990		990		infrastruktura

		00188-6930-UM0730282/13		00188-6930-UM0730282/13		Gmina Mogielnica		Mogielnica		grójecki				grójecki		ŻYRARDOWSKI		12/29/14		sport i rekreacja		78,654.01		35,000.00		1.00		7		113		113		sport i rekreacja		2013

		00189-6930-UM0730167/10 RW.II./BW/0219.11-167/10		00189-6930-UM0730167/10		Gmina Prażmów		Prażmów		piaseczyński				piaseczyński		WARSZAWSKI ZACHODNI		6/21/12		turystyka		93,530.08		42,252.00		1.00		5		849		849		turystyka		2010

		00189-6930-UM0730232/14		00189-6930-UM0730232/14		Gmina Magnuszew		Magnuszew		kozienicki				kozienicki		RADOMSKI		6/30/15		infrastruktura		269,028.20		110,000.00		1.00		1		240		240		infrastruktura

		00189-6930-UM0730283/13		00189-6930-UM0730283/13		Gmina Mogielnica		Mogielnica		grójecki				grójecki		ŻYRARDOWSKI		12/29/14		sport i rekreacja		87,312.60		37,518.00		1.00		6		84		84		sport i rekreacja		2013

		00190-6930-UM0730163/10 RW.II./BW/0219.11-163/10		00190-6930-UM0730163/10		Gmina Tarczyn		Tarczyn		piaseczyński				piaseczyński		WARSZAWSKI ZACHODNI		1/8/15		infrastruktura		12,826,097.01		400,000.00		1.00		1		9500		9,500		infrastruktura		2010

		00190-6930-UM0730195/13		00190-6930-UM0730195/13		Gmina Liw		Liw		węgrowski		siedlecki		węgrowski		SIEDLECKI		5/29/15		turystyka		169,789.74		111,180.00		1.00		5		899		899		turystyka

		00190-6930-UM0730210/14		00190-6930-UM0730210/14		Gmina Mrozy		Mrozy						miński		WARSZAWSKI WSCHODNI		8/4/15		turystyka		302,167.95		196,532.00		2.33		3b		5,000		5,000		turystyka

		00191-6930-UM0730181/13		00191-6930-UM0730181/13		Gmina Tczów		Tczów		zwoleński				zwoleński		RADOMSKI		5/13/15		infrastruktura		258,221.75		140,054.00		1.00		5		504		504		turystyka

		00191-6930-UM0730239/14		00191-6930-UM0730239/14		Gmina Rzekuń		Rzekuń						ostrołęcki		OSTROŁĘCKI		7/15/15		turystyka		42,269.00		27,492.00		1.00		4		958		958		turystyka

		00192-6930-UM0730228/10 RW.II./BW/0219.11-228/10		00192-6930-UM0730228/10		Gmina Pułtusk		Pułtusk		pułtuski				pułtuski		CIECHANOWSKI		1/11/13		infrastruktura		472,497.10		307,315.00		1.00		1		305		305		infrastruktura		2010

		00192-6930-UM0730237/14		00192-6930-UM0730237/14		Gmina Goworowo		Goworowo						ostrołęcki		OSTROŁĘCKI		7/30/15		infrastruktura		50,144.74		17,721.00		1.00		1		267		267		infrastruktura

		00192-6930-UM0730237/14		00192-6930-UM0730237/14		Gmina Goworowo		Goworowo						ostrołęcki		OSTROŁĘCKI		7/30/15		infrastruktura		16,221.93		10,550.00		1.00		5						infrastruktura

		00192-6930-UM0730238/13		00192-6930-UM0730238/13		Gmina Karczew		Karczew		otwocki				otwocki		WARSZAWSKI WSCHODNI		5/29/15		turystyka		62,607.00		31,968.00		1.00		5		503		503		turystyka

		00193-6930-UM0730197/13		00193-6930-UM0730197/13		Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Wodyniach		Wodynie		siedlecki		siedlecki		siedlecki		SIEDLECKI		1/29/15		dziedzictwo		215,773.62		172,618.00		1.00		12		602		602		dziedzictwo		2013

		00193-6930-UM0730239/10 RW.II./BW/0219.11-239/10		00193-6930-UM0730239/10		Gmina Sienno		Sienno		lipski				lipski		RADOMSKI		5/29/13		turystyka		649,818.16		200,000.00		1.00		5		934		934		turystyka		2010

		00193-6930-UM0730242/14		00193-6930-UM0730242/14		Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia NMP w Suserzu		Szczawin Kościelny		gostyniński				gostyniński		PŁOCKI		6/15/15		dziedzictwo		42,000.00		28,000.00		1.00		8		506		506		dziedzictwo

		00194-6930-UM0730234/10 RW.II./BW/0219.11-234/10		00194-6930-UM0730234/10		Gmina Wołomin		Wołomin		wolomiński				wołomiński		WARSZAWSKI WSCHODNI		7/3/12		turystyka		407,715.70		230,084.00		1.00		5		3016		3,016		turystyka		2010

		00194-6930-UM0730235/13		00194-6930-UM0730235/13		Gmina Góra Kalwaria		Góra Kalwaria		piaseczyński				piaseczyński		WARSZAWSKI ZACHODNI		5/8/15		turystyka		472,217.27		292,682.00		1.00		5		713		713		turystyka

		00194-6930-UM0730236/14		00194-6930-UM0730236/14		Gmina Czerwin		Czerwin		ostrołęcki				ostrołęcki		OSTROŁĘCKI		6/24/15		turystyka		84,870.00		28,271.00		1.00		5		214.00		214		turystyka

		00195-6930-UM0730187/10 RW.II./BW/0219.11-187/10		00195-6930-UM0730187/10		Gmina Sarnaki		Sarnaki		łosicki		siedlecki		łosicki		SIEDLECKI		9/30/13		turystyka		110,184.66		65,661.38		1.00		2		254		254		turystyka		2010

		00195-6930-UM0730187/10 RW.II./BW/0219.11-187/10		00195-6930-UM0730187/10		Gmina Sarnaki		Sarnaki		łosicki		siedlecki		łosicki		SIEDLECKI		9/30/13		turystyka		161,187.69		97,835.69		2.00		5						turystyka		2010

		00195-6930-UM0730187/10 RW.II./BW/0219.11-187/10		00195-6930-UM0730187/10		Gmina Sarnaki		Sarnaki		łosicki		siedlecki		łosicki		SIEDLECKI		9/30/13		turystyka		21,165.27		11,902.30		1.00		9						turystyka		2010

		00195-6930-UM0730191/13		00195-6930-UM0730191/13		Gmina Wiśniew		Wiśniew						siedlecki		SIEDLECKI		7/15/15		infrastruktura		878,462.21		478,424.00		1.00		1		433		433		infrastruktura

		00195-6930-UM0730226/14		00195-6930-UM0730226/14		Gmina Gniewoszów		Gniewoszów		kozienicki				kozienicki		RADOMSKI		6/24/15		sport i rekreacja		41,710.53		25,237.00		1.00		1		270		270		sport i rekreacja

		00196-6930-UM0730134/13		00196-6930-UM0730134/13		Gmina Dębe Wielkie		Dębe Wielkie		miński				miński		WARSZAWSKI WSCHODNI		1/13/15		infrastruktura		371,481.26		200,000.00		1.00		2		3072		3,072		infrastruktura		2013

		00196-6930-UM0730183/10 RW.II./BW/0219.11-183/10		00196-6930-UM0730183/10		Gmina Olszanka		Olszanka		łosicki		siedlecki		łosicki		SIEDLECKI		7/26/12		infrastruktura		50,742.00		31,052.00		1.00		1		254		254		infrastruktura		2010

		00196-6930-UM0730195/14		00196-6930-UM0730195/14		Gmina Kowala		Kowala		radomski				radomski		RADOMSKI		6/24/15		turystyka		154,381.61		100,410.00		2.00		5		1,085		1,085		turystyka

		00197-6930-UM0730231/14		00197-6930-UM0730231/14		Gmina Grabów nad Pilicą		Grabów nad Pilicą						kozienicki		RADOMSKI		7/9/15		turystyka		272,521.20		154,225.00		1.00		5		698		698		turystyka

		00197-6930-UM0730253/13		00197-6930-UM0730253/13		Parafia Rzymskokatolicka św. Marii Magdaleny		Czerwonka		makowski		ostrołęcki		makowski		OSTROŁĘCKI		2/23/15		dziedzictwo		193,783.39		118,340.00		1.00		12		1495		1,495		dziedzictwo		2013

		00198-6930-UM0730119/13		00198-6930-UM0730119/13		Gmina Słupno		Słupno		płocki				płocki		PŁOCKI		7/30/15		infrastruktura		393,714.53		74,682.00		1.00		1		203		203		infrastruktura

		00199-6930-UM0730204/13		00199-6930-UM0730204/13		Gmina Mrozy		Mrozy		miński				miński		WARSZAWSKI WSCHODNI		1/29/15		turystyka		250,865.54		141,450.00		1.00		6		5000		5,000		turystyka		2013

		00200-6930-UM0730208/13		00200-6930-UM0730208/13		Gmina Cegłów		Cegłów		miński				miński		WARSZAWSKI WSCHODNI		2/13/15		infrastruktura		124,548.67		81,007.00		1.00		1		168		168		infrastruktura		2013

		00201-6930-UM0730205/13		00201-6930-UM0730205/13		Gmina Mrozy		Mrozy		miński				miński		WARSZAWSKI WSCHODNI		3/3/15		turystyka		211,444.69		137,525.00		1.00		6		5000		5,000		turystyka		2014

		00202-6930-UM0730196/13		00202-6930-UM0730196/13		Gmina Liw		Liw		węgrowski		siedlecki		węgrowski		SIEDLECKI		3/3/15		turystyka		80,688.78		52,700.00		2.00		5		462		462		turystyka		2013

		00203-6930-UM0730257/13		00203-6930-UM0730257/13		Gmina Baboszewo		Baboszewo		płoński				płoński		CIECHANOWSKI		6/24/15		infrastruktura		363,925.47		232,874.00		1.00		1		163		163		infrastruktura

		00204-6930-UM0730118/13		00204-6930-UM0730118/13		Gmina Słupno		Słupno						płocki		PŁOCKI		9/2/15		infrastruktura		380,000.00		200,000.00		1.00		1		196		196		infrastruktura

		00205-6930-UM0730189/13		00205-6930-UM0730189/13		Gmina Wiśniew		Wiśniew						siedlecki		SIEDLECKI		7/15/15		infrastruktura		955,680.82		500,000.00		1.00		1		230		230		infrastruktura

		00206-6930-UM0730199/13		00206-6930-UM0730199/13		Gmina Wodynie		Wodynie						siedlecki		SIEDLECKI		8/4/15		infrastruktura		247,622.69		158,085.00		1.00		1		89		89		infrastruktura

		00207-6930-UM0730190/13		00207-6930-UM0730190/13		Ochotnicza Straż Pożarna w Gołąbku		Skórzec						siedlecki		SIEDLECKI		8/4/15		infrastruktura		540,316.76		417,201.00		1.00		1		556		556		infrastruktura

		00208-6930-UM0730211/13		00208-6930-UM0730211/13		Gmina Bielany		Bielany						sokołowski		SIEDLECKI		8/20/15		infrastruktura		530,809.32		331,862.00		1.00		1		400		400		infrastruktura

		00209-6930-UM0730192/13		00209-6930-UM0730192/13		Parafia Rzymskokatolicka Świętej Trójcy		Latowicz		Latowicz				miński		WARSZAWSKI WSCHODNI		7/15/15		dziedzictwo		421,982.97		202,244.00		1.00		12		1,401		1,401		dziedzictwo

		00211-6930-UM0730210/13		00211-6930-UM0730210/13		Gmina Cegłów		Cegłów						miński		WARSZAWSKI WSCHODNI		7/9/15		infrastruktura		627,906.60		408,394.00		1.00		1		2,216		2,216		infrastruktura

		00212-6930-UM0730209/13		00212-6930-UM0730209/13		Gmina Suchożebry		Suchożebry		siedlecki		siedlecki		siedlecki		SIEDLECKI		6/9/15		infrastruktura		613,961.59		441,289.78		1.00		1		283		283		infrastruktura

		00212-6930-UM0730209/13		00212-6930-UM0730209/13		Gmina Suchożebry		Suchożebry		siedlecki		siedlecki		siedlecki		SIEDLECKI		6/9/15		infrastruktura		242,480.87		173,710.22		1.00		2						infrastruktura

		00213-6930-UM0730266/13		00213-6930-UM0730266/13		Gmina Łaskarzew		Łaskarzew						garwoliński		SIEDLECKI		8/4/15		infrastruktura		280,178.40		119,574.00		1.00		2		4,920		4,920		infrastruktura

		00214-6930-UM0730240/13		00214-6930-UM0730240/13		Gmina Kołbiel		Kołbiel		otwocki				otwocki		WARSZAWSKI WSCHODNI		4/24/15		infrastruktura		40,122.60		26,096.00		4.00		1		1,742		1,742		infrastruktura

		00215-6930-UM0730243/13		00215-6930-UM0730243/13		Gmina Celestynów		Celestynów		otwocki				otwocki		WARSZAWSKI WSCHODNI		1/29/15		turystyka		48,357.10		29,064.00		3.00		5		6463		6,463		turystyka		2013

		00216-6930-UM0730207/13		00216-6930-UM0730207/13		Parafia Rzymsko-Katolicka w Rozbitym Kamieniu		Bielany		sokołowski		siedlecki		sokołowski		SIEDLECKI		4/2/15		dziedzictwo		271,000.00		216,800.00		1.00		12		500		500		infrastruktura		2013

		00217-6930-UM0730242/13		00217-6930-UM0730242/13		Gmina Wiązowna		Wiązowna		otwocki				otwocki		WARSZAWSKI WSCHODNI		12/29/14		turystyka		49,909.00		32,461.00		1.00		5		910		910		turystyka		2013

		00218-6930-UM0730248/13		00218-6930-UM0730248/13		Gmina Wierzbica		Wierzbica		radomski				radomski		RADOMSKI		2/23/15		infrastruktura		352,690.30		198,206.00		1.00		2		3730		3,730		infrastruktura		2013

		00220-6930-UM0730259/13		00220-6930-UM0730259/13		Miejskie Centrum Kultury Sportu i Rekreacji im. Ryszarda Kaczorowskiego w Raciążu		Raciąż		płoński		ciechanowski		płoński		CIECHANOWSKI		6/30/15		infrastruktura		488,097.37		246,516.00		1.00		1		4,521		4,521		infrastruktura

		00221-6930-UM0730200/13		00221-6930-UM0730200/13		Gmina Kałuszyn		Kałuszyn						miński		WARSZAWSKI WSCHODNI		7/3/15		infrastruktura		179,424.67		94,357.00		1.00		1		86		86		infrastruktura

		00222-6930-UM0730229/13		00222-6930-UM0730229/13		Gmina Strachówka		Strachówka						wołomiński		WARSZAWSKI WSCHODNI		7/15/15		infrastruktura		387,339.87		248,085.00		1.00		1		316		316		infrastruktura

		00223-6930-UM0730180/13		00223-6930-UM0730180/13		Gmina Gózd		Gózd		radomski				radomski		RADOMSKI		3/19/15		infrastruktura		288,813.57		112,097.00		1.00		1		464		464		infrastruktura		2013

		00224-6930-UM0730261/13		00224-6930-UM0730261/13		Gmina Załuski		Załuski						płoński		CIECHANOWSKI		7/30/15		infrastruktura		294,710.65		140,152.00		1.00		1		5,696		5,696		infrastruktura

		00224-6930-UM0730261/13		00224-6930-UM0730261/13		Gmina Załuski		Załuski						płoński		CIECHANOWSKI		7/30/15		infrastruktura		108,775.80		70,748.00		3.00		5						infrastruktura

		00225-6930-UM0730239/13		00225-6930-UM0730239/13		Gmina Osieck		Osieck		otwocki				otwocki		WARSZAWSKI WSCHODNI		1/26/15		infrastruktura		78,944.73		46,432.00		1.00		2		985		985		infrastruktura		2013

		00226-6930-UM0730234/13		00226-6930-UM0730234/13		Gmina Tarczyn		Tarczyn						piaseczyński		WARSZAWSKI ZACHODNI		7/9/15		turystyka		1,433,398.54		500,000.00		1.00		5		500		500		turystyka

		00227-6930-UM0730267/13		00227-6930-UM0730267/13		Gmina Mirów		Mirów						szydłowiecki		RADOMSKI		7/9/15		infrastruktura		700,434.51		297,996.00		1.00		1		300		300		infrastruktura

		00230-6930-UM0730203/13		00230-6930-UM0730203/13		Gmina Suchożebry		Suchożebry						siedlecki		SIEDLECKI		7/15/15		infrastruktura		271,226.55		177,372.30		1.00		1		618		618		infrastruktura

		00230-6930-UM0730203/13		00230-6930-UM0730203/13		Gmina Suchożebry		Suchożebry						siedlecki		SIEDLECKI		7/15/15		infrastruktura		234,202.45		152,326.70		1.00		5						infrastruktura

		00232-6930-UM0730202/13		00232-6930-UM0730202/13		Gmina Liw		Liw		węgrowski		siedlecki		węgrowski		SIEDLECKI		3/24/15		infrastruktura		136,693.46		82,519.00		1.00		1		680		680		infrastruktura		2013





RADOMSKI nuts

		

		Działanie: Odnowa i rozwój wsi LEADER										Działanie: Odnowa i rozwój wsi												SUMA

		nr e		efekty  rzeczowe realizacji inwestycji		Efekty rzeczowe (szt / km)		koszty całkowite inwestycji						efekty  rzeczowe realizacji inwestycji		Efekty rzeczowe (szt / km)		koszty całkowite inwestycji								efekty  rzeczowe realizacji inwestycji		Efekty rzeczowe (szt / km)		koszty całkowite inwestycji

		1		świetlice, domy kultury (szt)		58		17,371,021.06				1		Wybudowane/przebudowane lub wyposażone budynki pełniące funkcje rekreacyjne, sportowe i społeczno-kulturalne, w tym świetlic, domów kultury, z wyłączeniem szkół, przedszkoli i żłobków		51		19,521,233.07						1		Wybudowane/przebudowane lub wyposażone budynki pełniące funkcje rekreacyjne, sportowe i społeczno-kulturalne, w tym świetlic, domów kultury, z wyłączeniem szkół, przedszkoli i żłobków		109		36,892,254.13

		2		Ukształtowane centra wsi (szt)		25		8,024,947.00				2		Ukształtowane obszary o szczególnym znaczeniu dla zaspokajania potrzeb mieszkańców, sprzyjające nawiązywaniu kontaktów społecznych, ze względu na ich położenie oraz cechy funkcjonalno-przestrzenne		15		5,369,153.43						2		Ukształtowane obszary o szczególnym znaczeniu dla zaspokajania potrzeb mieszkańców, sprzyjające nawiązywaniu kontaktów społecznych, ze względu na ich położenie oraz cechy funkcjonalno-przestrzenne		40		13,394,100.43

		4		Obiekty małej architektury (szt)		22		1,618,681.04				4		Wybudowane/przebudowane lub wyposażone obiekty małej architektury		12		1,902,014.66						4		Wybudowane/przebudowane lub wyposażone obiekty małej architektury		34		3,520,695.70

		5		Obiekty sportowe, place zabaw, miejsca rekreacji (szt)		50		13,781,276.41				5		Wybudowane/przebudowane lub wyremontowane obiekty sportowe, place zabaw, miejsca rekreacji, przeznaczone do użytku publicznego		29		9,955,756.95						5		Wybudowane/przebudowane lub wyremontowane obiekty sportowe, place zabaw, miejsca rekreacji, przeznaczone do użytku publicznego		79		23,737,033.36

		6		Urządzone tereny zielone, parki i inne miejsca wypoczynku (szt)		6		2,069,388.60				6		Urządzone tereny zielone, parki i inne miejsca wypoczynku		9		3,723,066.53						6		Urządzone tereny zielone, parki i inne miejsca wypoczynku		15		5,792,455.13

		7		Zagospodarowane zbiornike i cieki wodne (szt)		1		149,303.41				7		Zagospodarowane zbiornike i cieki wodne w celu rekreacji lub poprawy estetyki miejscowości		2		1,258,432.44						7		Zagospodarowane zbiornike i cieki wodne w celu rekreacji lub poprawy estetyki miejscowości		3		1,407,735.85

		12		Odnowione elewacje zewnętrzne i dachy w budynkach architektury sakralnej (szt)		6		1,636,350.85				12		Odnowione elewacje zewnętrzne i dachy w budynkach architektury sakralnej wpisane do rejestru zabytków lub objęte wojewódzką ewidencją zabytków i cmentarze wpisane do rejestru zabytków		12		3,765,240.65						12		Odnowione elewacje zewnętrzne i dachy w budynkach architektury sakralnej wpisane do rejestru zabytków lub objęte wojewódzką ewidencją zabytków i cmentarze wpisane do rejestru zabytków		18		5,401,591.50

		3b		Wybudowane ścieżki rowerowe, szlaki turystyczne (km)		3.6268		1,723,210.33				3b		Wybudowane ścieżki rowerowe, szlaki turystyczne		2		728,062.81						3b		Wybudowane ścieżki rowerowe, szlaki turystyczne		6		2,451,273.14

												10		Odnowione lub objęte konserwacją miejsca pamięci		1		335,927.23						10		Odnowione lub objęte konserwacją miejsca pamięci		1		335,927.23

												11		Odnowione obiekty charakterystyczne dla danego regionu lub tradycji budownictwa, adaptowane na cele publiczne		1		94,426.83						11		Odnowione obiekty charakterystyczne dla danego regionu lub tradycji budownictwa, adaptowane na cele publiczne		1		94,426.83

				Suma końcowa		171.6268		46,374,178.70						Suma końcowa		134		46,653,314.60								Suma końcowa		306		93,027,493.30

				nr e		efekty  rzeczowe realizacji inwestycji		Efekty rzeczowe (szt / km)		koszty całkowite inwestycji

				7		Zagospodarowane zbiornike i cieki wodne (szt)		1		149,303.41

				3b		Wybudowane ścieżki rowerowe, szlaki turystyczne (km)		3.6268		1,723,210.33

				6		Urządzone tereny zielone, parki i inne miejsca wypoczynku (szt)		6		2,069,388.60

				12		Odnowione elewacje zewnętrzne i dachy w budynkach architektury sakralnej (szt)		6		1,636,350.85

				4		Obiekty małej architektury (szt)		22		1,618,681.04

				2		Ukształtowane centra wsi (szt)		25		8,024,947.00

				5		Obiekty sportowe, place zabaw, miejsca rekreacji (szt)		50		13,781,276.41

				1		Świetlice, domy kultury (szt)		58		17,371,021.06





RADOMSKI nuts

		





PLOCKI nuts

		





SIEDLECKI nuts

		

		Działanie: Odnowa i rozwój wsi LEADER												Działanie: Odnowa i rozwój wsi								SUMA

		lp erzec		efekty  rzeczowe realizacji inwestycji		Efekty rzeczowe (szt / km)		koszty całkowite inwestycji (zł)						efekty  rzeczowe realizacji inwestycji		Efekty rzeczowe (szt / km)		koszty całkowite inwestycji (zł)						efekty  rzeczowe realizacji inwestycji		Efekty rzeczowe (szt / km)		koszty całkowite inwestycji (zł)

		1		Wybudowane/przebudowane lub wyposażone budynki pełniące funkcje rekreacyjne, sportowe i społeczno-kulturalne, w tym świetlic, domów kultury, z wyłączeniem szkół, przedszkoli i żłobków		32		5,192,608.67				1		Wybudowane/przebudowane lub wyposażone budynki pełniące funkcje rekreacyjne, sportowe i społeczno-kulturalne, w tym świetlic, domów kultury, z wyłączeniem szkół, przedszkoli i żłobków		29		14,359,153.58				1		Wybudowane/przebudowane lub wyposażone budynki pełniące funkcje rekreacyjne, sportowe i społeczno-kulturalne, w tym świetlic, domów kultury, z wyłączeniem szkół, przedszkoli i żłobków		61		19,551,762.25

		2		Ukształtowane obszary o szczególnym znaczeniu dla zaspokajania potrzeb mieszkańców, sprzyjające nawiązywaniu kontaktów społecznych, ze względu na ich położenie oraz cechy funkcjonalno-przestrzenne		23		5,015,939.95				2		Ukształtowane obszary o szczególnym znaczeniu dla zaspokajania potrzeb mieszkańców, sprzyjające nawiązywaniu kontaktów społecznych, ze względu na ich położenie oraz cechy funkcjonalno-przestrzenne		16		4,857,423.48				2		Ukształtowane obszary o szczególnym znaczeniu dla zaspokajania potrzeb mieszkańców, sprzyjające nawiązywaniu kontaktów społecznych, ze względu na ich położenie oraz cechy funkcjonalno-przestrzenne		39		9,873,363.43

		4		Wybudowane/przebudowane lub wyposażone obiekty małej architektury		31		687,149.18				4		Wybudowane/przebudowane lub wyposażone obiekty małej architektury		3		1,536,268.77				4		Wybudowane/przebudowane lub wyposażone obiekty małej architektury		34		2,223,417.95

		5		Wybudowane/przebudowane lub wyremontowane obiekty sportowe, place zabaw, miejsca rekreacji, przeznaczone do użytku publicznego		31		3,911,669.30				5		Wybudowane/przebudowane lub wyremontowane obiekty sportowe, place zabaw, miejsca rekreacji, przeznaczone do użytku publicznego		26		5,897,679.35				5		Wybudowane/przebudowane lub wyremontowane obiekty sportowe, place zabaw, miejsca rekreacji, przeznaczone do użytku publicznego		57		9,809,348.65

		6		Urządzone tereny zielone, parki i inne miejsca wypoczynku		11		3,476,759.61				6		Urządzone tereny zielone, parki i inne miejsca wypoczynku		6		2,720,611.29				6		Urządzone tereny zielone, parki i inne miejsca wypoczynku		17		6,197,370.90

		7		Zagospodarowane zbiornike i cieki wodne w celu rekreacji lub poprawy estetyki miejscowości		3		1,111,663.79				7		Zagospodarowane zbiornike i cieki wodne w celu rekreacji lub poprawy estetyki miejscowości		2		747,218.53				7		Zagospodarowane zbiornike i cieki wodne w celu rekreacji lub poprawy estetyki miejscowości		5		1,858,882.32

		8		Zrewitalizowane budynki wpisane do rejestru zabytków lub objęte wojewódzką ewidencją zabytków, użytkowane na cele publiczne		1		42,000.00														8		Zrewitalizowane budynki wpisane do rejestru zabytków lub objęte wojewódzką ewidencją zabytków, użytkowane na cele publiczne		1		42,000.00

												9		Odnowione lub objęte konserwacją pomniki historii		1		61,438.71				9		Odnowione lub objęte konserwacją pomniki historii		1		61,438.71

		11		odnowione obiekty charakterystyczne dla danego regionu lub tradycji budownictwa, adaptowane na cele publiczne		1		65,293.32														11		odnowione obiekty charakterystyczne dla danego regionu lub tradycji budownictwa, adaptowane na cele publiczne		1		65,293.32

		12		Odnowione elewacje zewnętrzne i dachy w budynkach architektury sakralnej wpisane do rejestru zabytków lub objęte wojewódzką ewidencją zabytków i cmentarze wpisane do rejestru zabytków		2		495,058.88				12		Odnowione elewacje zewnętrzne i dachy w budynkach architektury sakralnej wpisane do rejestru zabytków lub objęte wojewódzką ewidencją zabytków i cmentarze wpisane do rejestru zabytków		2		436,817.96				12		Odnowione elewacje zewnętrzne i dachy w budynkach architektury sakralnej wpisane do rejestru zabytków lub objęte wojewódzką ewidencją zabytków i cmentarze wpisane do rejestru zabytków		4		931,876.84

		3b		Wybudowane ścieżki rowerowe, szlaki turystyczne		0.54		171,900.00				3b		Wybudowane ścieżki rowerowe, szlaki turystyczne		2		385,008.40				3b		Wybudowane ścieżki rowerowe, szlaki turystyczne		2		556,908.40

				Suma końcowa		135.54		20,170,042.70						Suma końcowa		87		31,001,620.07						Suma końcowa		222		51,171,662.77

		lp erzec		efekty  rzeczowe realizacji inwestycji		Efekty rzeczowe (szt / km)		koszty całkowite inwestycji (zł)

		3b		Wybudowane ścieżki rowerowe, szlaki turystyczne (km)		0.54		171,900.00

		8		Zrewitalizowane budynki wpisane do rejestru zabytków lub objęte wojewódzką ewidencją zabytków, użytkowane na cele publiczne		1		42,000.00

		11		Odnowione obiekty charakterystyczne dla danego regionu lub tradycji budownictwa, adaptowane na cele publiczne		1		65,293.32

		12		Odnowione elewacje zewnętrzne i dachy w budynkach architektury sakralnej (sz)		2		495,058.88

		7		Zagospodarowane zbiornike i cieki wodne (szt)		3		1,111,663.79

		6		Tereny zielone, parki i inne miejsca wypoczynku (szt)		11		3,476,759.61

		2		Ukształtowane centra wsi (szt)		23		5,015,939.95

		4		Obiekty małej architektury (szt)		31		687,149.18

		5		Obiekty sportowe, place zabaw, miejsca rekreacji (szt)		31		3,911,669.30

		1		Świetlice, domy kultury (szt)		32		5,192,608.67

				Suma końcowa		135.54		20,170,042.70





SIEDLECKI nuts

		





CIECHAN nuts

		Działanie: Odnowa i rozwój wsi LEADER

		efekt rzeczowy		Suma z osiągnięta wartość		Suma z wydatki całkowite

		Urządzone tereny zielone, parki i inne miejsca wypoczynku (szt)		1		184,759.44

		Odnowione lub objęte konserwacją pomniki historii (szt)		1		21,165.27

		Zagospodarowane zbiorniki i cieki wodne (szt)		2		249,916.82

		Zrewitalizowane budynki wpisane do rejestru zabytków lub objęte wojewódzką ewidencją zabytków (szt)		2		1,134,455.40

		Obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów i usług (szt)		4		520,166.81

		Obiekty małej architektury (szt)		5		982,534.28

		Odnowione elewacje zewnętrzne i dachy w budynkach architektury sakralnej wpisane do rejestru zabytków (szt)		12		2,113,239.54

		Obiekty sportowe, place zabaw, miejsca rekreacji (sz)		18		3,227,413.66

		Ukształtowane centra wsi (szt)		32		6,693,717.67

		Świetlice, domy kultury (szt)		73		18,618,321.27

		Suma końcowa		150.00		33,769,384.31





CIECHAN nuts

		





OSTROŁĘCKI nuts

		

		efekt rzeczowy		1		Suma z osiągnięta wartość		Suma z wydatki całkowite

		7		Zagospodarowane zbiorniki i cieki wodne (szt)		1		93,680.24

		8		Zrewitalizowane budynki wpisane do rejestru zabytków użytkowane na cele publiczne (szt)		1		283,924.89

		6		Tereny zielone, parki i inne miejsca wypoczynku (szt)		2		239,254.08

		3a		Obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów i usług (szt)		4		433,344.95

		12		Odnowione elewacje zewnętrzne i dachy w budynkach architektury sakralnej (szt)		11		1,438,934.20

		2		Ukształtowane centra wsi (szt)		24		5,875,635.13

		5		Obiekty sportowe, place zabaw, miejsca rekreacji (szt)		49		5,154,983.00

		4		Obiekty małej architektury (szt)		66		647,744.81

		1		Świetlice, domy kultury (szt)		86		11,522,181.17

		Suma końcowa				244		25,707,149.62

		(puste)





OSTROŁĘCKI nuts

		





ŻYRARDOWSKI nuts

		

		NUTS				OSTROŁĘCKI

		efekt rzeczowy		1		Suma z osiągnięta wartość		Suma z wydatki całkowite

		6		Tereny zielone, parki i inne miejsca wypoczynku (szt)		1		18306.46

		8		Zrewitalizowane budynki wpisane do rejestru zabytków użytkowane na cele publiczne (szt)		1		577300

		3a		Obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów i usług (szt)		1		407299.19

		3b		Wybudowane ścieżki rowerowe, szlaki turystyczne (km)		2.14		606769.56

		4		Obiekty małej architektury (szt)		7		1499101.17

		12		Odnowione elewacje zewnętrzne i dachy w budynkach architektury sakralnej (szt)		7		1019666.19

		5		Obiekty sportowe, place zabaw, miejsca rekreacji (szt)		26		5601772.27

		1		Świetlice, domy kultury (szt)		40		12124858.25

		2		Ukształtowane centra wsi (szt)		41		12058946.36

		Suma końcowa				126.14		33914019.45





ŻYRARDOWSKI nuts

		





WARSZAWSKI nuts

		

		NUTS		ŻYRARDOWSKI

				Wartości

		Etykiety wierszy		Suma z osiągnięta wartość		Suma z wydatki całkowite

		Tereny zielone, parki i inne miejsca wypoczynku (szt)		1		87312.6

		Odnowione elewacje zewnętrzne i dachy w budynkach architektury sakralnej (szt)		1		61049.12

		Zbiorniki i cieki wodne zagospodarowane w celach rekreacyjnych (szt)		2		1181400.32

		Zrewitalizowane budynki wpisane do rejestru zabytków użytkowane na cele publiczne (szt)		2		73131.69

		Ukształtowane centra wsi (szt)		15		2618419.36

		Świetlice, domy kultury (szt)		28		9779841.25

		Obiekty sportowe, place zabaw, miejsca rekreacji (szt)		32		8021398.51

		Suma końcowa		81.7		22225123.83





WARSZAWSKI nuts

		





		

		NUTS				(Wiele elementów)

						Wartości

		Etykiety wierszy		15		Suma z osiągnięta wartość		Suma z wydatki całkowite

		7		Zagospodarowane zbiorniki i cieki wodne (szt)		2		346230.22

		3a		Obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów i usług (szt)		2		395103.48

		3b		Wybudowane ścieżki rowerowe, szlaki turystyczne (km)		3.962		880309.5

		12		Odnowione elewacje zewnętrzne i dachy w budynkach architektury sakralnej (szt)		5		1851662.35

		6		Tereny zielone, parki i inne miejsca wypoczynku (szt)		13		4883220.69

		4		Obiekty małej architektury (szt)		19		1880808.2

		2		Ukształtowane centra wsi (szt)		59		15022336.29

		1		Świetlice, domy kultury (szt)		74		29555600.08

		5		Obiekty sportowe, place zabaw, miejsca rekreacji (szt)		97		32297625.72

		Suma końcowa				276.962		88254899.75





		







 
 

Inwestycje w środki trwałe:  
-    Scalenia gruntów - budżet 10,41 mln euro 
 Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich: 
-    Budowa lub modernizacja dróg lokalnych - budżet 39,2 mln euro 
-    Gospodarka wodno-ściekowa - budżet 16,8 mln euro 
- Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne - budżet 1,87 mln euro 
- Kształtowanie przestrzeni publicznej - budżet 1,24 mln euro 
- Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele 

promocji lokalnych produktów - budżet 6,83 mln euro 
- Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego - budżet 3,11 mln euro 
 Działania LEADER  - budżet 78,2 mln euro 
 
RAZEM BUDŻET PROW 2014-2020 – ok. 646 mln złotych 

Działania realizowane przez Samorząd Województwa 
Mazowieckiego PROW 2014-2020 



 
 

Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich: 
 

- Budowa lub modernizacja dróg lokalnych – 19 umów na kwotę 11,3 mln zł 
 

- Gospodarka wodno-ściekowa – 7 umów na kwotę 11,4 mln zł 
 

- Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele 
promocji lokalnych produktów – 10 umów na kwotę 9,4 mln zł 
 
 

 
 

Działania realizowane przez Samorząd Województwa 
Mazowieckiego PROW 2014-2020  

subregion warszawski 



 
 

Planowane efekty rzeczowe dla działań Podstawowe 
usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich  

PROW 2014-2020  
subregion warszawski 

11 

69,6 

216 

31,6 

budowa i przebudowa targowisk/obietów budowlanych (szt)

budowa/przebudowa zbiorowych systemów zaopatrzenia w wodę
oraz systemów kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych (km)

przydomowe oczyszczalnie ścieków (szt)

budowa i przebudowa drogi lokalnej (km)



PROW 2014-2020 
Działania LEADER 
na Mazowszu 
 
 29 LGD 

 budżet ok. 312 mln zł 

 ludność – 2 mln 

 liczba gmin – 251 
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Działania LEADER 
PROW 2014-2020 subregion warszawski 

9 Lokalnych Grup Działania 
 

 Lokalna Grupa Działania  „Zalew Zegrzyński” 
 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Chełmońskiego” 
 Lokalna Grupa Działania „Między Wisłą a Kampinosem” 
 Lokalna Grupa Działania „Natura i Kultura” 
 Stowarzyszenie Perły Mazowsza - Lokalna Grupa Działania  
 Lokalna Grupa Działania „Zielone Sąsiedztwo” 
 Lokalna Grupa Działania Ziemi Mińskiej  
 Lokalna Grupa Działania „Równiny Wołomińskiej” 
 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Nadarzyn-Raszyn-Michałowice” 
 

 łączny budżet LGD ok. 108 mln zł 
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Działania LEADER  
PROW 2014-2020 subregion warszawski 
Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach LSR –  

199 umów na kwotę ok. 27,7 mln zł 
 

     

 
 
 


Wykres1

		legionowski 21 umów

		miński 58 umów

		otwocki 15 umów

		wołomiński 18 umów

		grodziski 18 umów

		nowodworski 20 umów

		piaseczyński 4 umowy

		pruszkowski 17 umów

		warszawski zachodni 28 umów



2937691

8882301.27

3171525.38

2249367

2311334.59

2443555.52

434406.13

2403133.7

2918853.41



19.2 Premie_ Inne 

		

				Stan na 20. 03.2018

		NUTS		Powiaty		Lb. operacji		Kwota ogółem umów czynnych

		RADOMSKI		białobrzeski		19		1,444,174.63

		RADOMSKI		4.1.1		7		420,000.00

		RADOMSKI		4.2.2		4		586,401.00

		RADOMSKI		4.5		5		250,000.00

		RADOMSKI		4.6		3		187,773.63

		CIECHANOWSKI		ciechanowski		6		318,231.24

		CIECHANOWSKI		4.1		1		40,958.00

		CIECHANOWSKI		4.1, 4.8		1		45,000.00

		CIECHANOWSKI		4.5		1		58,736.45

		CIECHANOWSKI		4.6		2		123,540.79

		CIECHANOWSKI		4.8		1		49,996.00

				działdowski		5		390,078.36

				4.1, 4.6		1		48,007.00

				1/4/01		1		60,000.00

				4.6		2		249,600.82

				4.8		1		32,470.54

		SIEDLECKI		garwoliński		34		5,043,616.44

		SIEDLECKI		4.1.1		5		250,000.00

		SIEDLECKI		4.5		8		518,939.31

		SIEDLECKI		4.6		20		4,224,677.13

		SIEDLECKI		4.8		1		50,000.00

		PŁOCKI		gostyniński		4		238,051.00

		PŁOCKI		4.1.1		3		180,000.00

		PŁOCKI		4.2.2		1		58,051.00

		WARSZAWSKI ZACHODNI		grodziski		12		1,494,519.61

		WARSZAWSKI ZACHODNI		4.1.1		9		540,000.00

		WARSZAWSKI ZACHODNI		4.2.2		2		597,053.00

		WARSZAWSKI ZACHODNI		4.6		1		357,466.61

		ŻYRARDOWSKI		grójecki		17		1,702,439.40

		ŻYRARDOWSKI		4.1.1		9		450,000.00

		ŻYRARDOWSKI		4.2.2		3		304,376.00

		ŻYRARDOWSKI		4.6		5		948,063.40

		RADOMSKI		kozienicki		16		2,647,041.07

		RADOMSKI		4.1.1		6		300,000.00

		RADOMSKI		4.2.2		5		1,080,117.00

		RADOMSKI		4.6		5		1,266,924.07

		WARSZAWSKI WSCHODNI		legionowski		20		2,864,190.00

		WARSZAWSKI WSCHODNI		4.1.1		12		900,000.00

		WARSZAWSKI WSCHODNI		4.2.2		2		339,430.00

		WARSZAWSKI WSCHODNI		4.3.2		2		379,459.00

		WARSZAWSKI WSCHODNI		4.5		4		1,082,516.00

		WARSZAWSKI WSCHODNI		(puste)				162,785.00

		M.ST. Warszawa		M.ST. Warszawa		1		154,960.00

		M.ST. Warszawa		4.2.2		1		154,960.00

		OSTROŁĘCKI		makowski		15		1,270,553.08

		OSTROŁĘCKI		4.1		3		150,000.00

		OSTROŁĘCKI		4.1.1		1		50,000.00

		OSTROŁĘCKI		4.5		1		52,459.54

		OSTROŁĘCKI		4.5, 4.8		3		154,482.00

		OSTROŁĘCKI		4.6		3		226,726.41

		OSTROŁĘCKI		4.6, 4.6.1		4		636,885.13

		WARSZAWSKI WSCHODNI		miński		55		7,991,275.51

		WARSZAWSKI WSCHODNI		4.1		1		42,036.00

		WARSZAWSKI WSCHODNI		4.1.1		15		900,000.00

		WARSZAWSKI WSCHODNI		4.2.2		13		2,427,695.00

		WARSZAWSKI WSCHODNI		4.5		4		288,812.96

		WARSZAWSKI WSCHODNI		4.6		13		1,812,275.75

		WARSZAWSKI WSCHODNI		4.7.1		3		989,712.41

		WARSZAWSKI WSCHODNI		4.7.2		6		1,530,743.39

		CIECHANOWSKI		mławski		8		562,049.90

		CIECHANOWSKI		4.1, 4.8		1		49,000.00

		CIECHANOWSKI		4.5		1		44,973.00

		CIECHANOWSKI		4.6		2		156,666.68

		CIECHANOWSKI		4.6, 4.1		1		157,158.58

		CIECHANOWSKI		4.8		3		154,251.64

		WARSZAWSKI ZACHODNI		nowodworski		20		2,443,555.52

		WARSZAWSKI ZACHODNI		4.1		1		50,000.00

		WARSZAWSKI ZACHODNI		4.1, 4.8		1		47,500.00

		WARSZAWSKI ZACHODNI		4.1.1		6		600,000.00

		WARSZAWSKI ZACHODNI		4.2.2		3		408,204.00

		WARSZAWSKI ZACHODNI		4.5		5		290,963.25

		WARSZAWSKI ZACHODNI		4.6		4		1,046,888.27

		OSTROŁĘCKI		ostrołęcki		46		3,319,435.86

		OSTROŁĘCKI		4.1.1		37		2,630,000.00

		OSTROŁĘCKI		4.6		9		689,435.86

		OSTROŁĘCKI		ostrowski		10		2,394,306.20

		OSTROŁĘCKI		4.6		3		542,038.36

		OSTROŁĘCKI		4.7.2		7		1,852,267.84

		WARSZAWSKI WSCHODNI		otwocki		15		3,171,525.38

		WARSZAWSKI WSCHODNI		4.1		2		100,000.00

		WARSZAWSKI WSCHODNI		4.1.1		3		300,000.00

		WARSZAWSKI WSCHODNI		4.2.2		2		466,600.00

		WARSZAWSKI WSCHODNI		4.2.2, 4.2.2.1		1		300,000.00

		WARSZAWSKI WSCHODNI		4.5		1		100,000.00

		WARSZAWSKI WSCHODNI		4.6		6		1,904,925.38

		WARSZAWSKI ZACHODNI		piaseczyński		1		125,000.00

		WARSZAWSKI ZACHODNI		4.2.2		1		125,000.00

		PŁOCKI		płocki		25		3,796,816.00

		PŁOCKI		4.1.1		7		580,000.00

		PŁOCKI		4.2.2		8		1,531,330.00

		PŁOCKI		4.5		6		445,586.56

		PŁOCKI		4.7.2		4		1,239,899.44

		CIECHANOWSKI		płoński		22		3,240,386.08

		CIECHANOWSKI		4.1.1		3		210,000.00

		CIECHANOWSKI		4.2.2		6		738,776.00

		CIECHANOWSKI		4.2.2, 4.2.2.1		2		246,305.00

		CIECHANOWSKI		4.5		4		599,986.00

		CIECHANOWSKI		4.6		7		1,445,319.08

		WARSZAWSKI ZACHODNI		pruszkowski		12		1,942,770.83

		WARSZAWSKI ZACHODNI		4.1.1		8		400,000.00

		WARSZAWSKI ZACHODNI		4.2.2		2		161,754.00

		WARSZAWSKI ZACHODNI		4.6		2		1,381,016.83

		OSTROŁĘCKI		przasnyski		7		443,172.00

		OSTROŁĘCKI		4.1.1		5		350,000.00

		OSTROŁĘCKI		4.5		2		93,172.00

		RADOMSKI		przysuski		26		3,329,563.94

		RADOMSKI		4.1.1		11		550,000.00

		RADOMSKI		4.2.2		7		1,156,970.00

		RADOMSKI		4.2.2, 4.2.2.1		1		125,000.00

		RADOMSKI		4.6		7		1,497,593.94

		CIECHANOWSKI		pułtuski		27		4,501,234.79

		CIECHANOWSKI		4.1.1		7		700,000.00

		CIECHANOWSKI		4.2.2		6		899,799.00

		CIECHANOWSKI		4.5		1		78,599.72

		CIECHANOWSKI		4.6		10		2,586,820.03

		CIECHANOWSKI		4.8		3		236,016.04

		RADOMSKI		radomski		50		8,063,566.76

		RADOMSKI		4.1.1		19		1,170,000.00

		RADOMSKI		4.1.1.		1		50,000.00

		RADOMSKI		4.2.2		8		1,586,801.00

		RADOMSKI		4.5		1		50,000.00

		RADOMSKI		4.6		21		5,206,765.76

		SIEDLECKI		siedlecki		25		2,528,445.35

		SIEDLECKI		4.1		4		199,999.00

		SIEDLECKI		4.2.2		1		299,999.00

		SIEDLECKI		4.5		5		246,054.96

		SIEDLECKI		4.5, 4.6		2		100,000.00

		SIEDLECKI		4.6		10		1,383,730.96

		SIEDLECKI		4.7.1		1		199,998.43

		SIEDLECKI		4.8		2		98,663.00

		PŁOCKI		sierpecki		26		2,723,977.95

		PŁOCKI		4.1.1		9		540,000.00

		PŁOCKI		4.2.2		4		927,800.00

		PŁOCKI		4.5		1		50,000.00

		PŁOCKI		4.6		12		1,206,177.95

		ŻYRARDOWSKI		sochaczewski		13		2,657,326.31

		ŻYRARDOWSKI		4.1.1		5		420,000.00

		ŻYRARDOWSKI		4.2.2		1		100,350.00

		ŻYRARDOWSKI		4.5		1		88,585.58

		ŻYRARDOWSKI		4.6		2		703,748.24

		ŻYRARDOWSKI		4.7.2		4		1,344,642.49

		SIEDLECKI		sokołowski		4		369,246.98

		SIEDLECKI		4.5		1		95,454.98

		SIEDLECKI		4.6		2		228,701.00

		SIEDLECKI		4.8		1		45,091.00

		WARSZAWSKI ZACHODNI		warszawski zach.		29		3,038,853.41

		WARSZAWSKI ZACHODNI		4.1		4		200,000.00

		WARSZAWSKI ZACHODNI		4.1, 4.8		1		50,000.00

		WARSZAWSKI ZACHODNI		4.1.1		10		1,000,000.00

		WARSZAWSKI ZACHODNI		4.2.2		4		799,254.00

		WARSZAWSKI ZACHODNI		4.6		6		789,602.41

		WARSZAWSKI ZACHODNI		4.8		4		199,997.00

		SIEDLECKI		węgrowski		33		3,631,915.10

		SIEDLECKI		4.1		2		100,000.00

		SIEDLECKI		4.1, 4.8		1		50,000.00

		SIEDLECKI		4.1.1		10		1,000,000.00

		SIEDLECKI		4.2.2		1		200,000.00

		SIEDLECKI		4.5		2		171,700.46

		SIEDLECKI		4.6		7		1,169,768.00

		SIEDLECKI		4.6, 4.6.1		4		651,278.00

		SIEDLECKI		4.8		6		289,168.64

		WARSZAWSKI WSCHODNI		wołomiński		8		1,352,390.00

		WARSZAWSKI WSCHODNI		4.1.1		2		150,000.00

		WARSZAWSKI WSCHODNI		4.2.2		4		720,559.00

		WARSZAWSKI WSCHODNI		4.2.2, 4.2.2.1		1		181,831.00

		WARSZAWSKI WSCHODNI		4.5		1		300,000.00

		OSTROŁĘCKI		wyszkowski		1		111,314.00

		OSTROŁĘCKI		4.5		1		111,314.00

		RADOMSKI		zwoleński		17		3,520,435.14

		RADOMSKI		4.1.1		4		280,000.00

		RADOMSKI		4.2.2		7		1,836,569.00

		RADOMSKI		4.6		6		1,403,866.14

		CIECHANOWSKI		żuromiński		10		548,554.07

		CIECHANOWSKI		4.1.1		2		120,000.00

		CIECHANOWSKI		4.5		1		50,000.00

		CIECHANOWSKI		4.6		3		182,109.07

		CIECHANOWSKI		4.8		4		196,445.00

		ŻYRARDOWSKI		żyrardowski		3		806,408.13

		ŻYRARDOWSKI		4.2.2		2		446,548.00

		ŻYRARDOWSKI		4.6		1		359,860.13

				Suma końcowa		642		84,181,380.04





19.2 Granty

		

				Stan na 20.03.2018

		NUTS		Powiaty		Lb. operacji		Kwota ogółem umów czynnych

		RADOMSKI		kozienicki		1		281,454.00

		RADOMSKI		5.4		1		281,454.00

		OSTROŁĘCKI		ostrołęcki		1		200,000.00

		OSTROŁĘCKI		5.1		1		200,000.00

		RADOMSKI		przasnyski		1		65,000.00

		RADOMSKI		5.1		1		65,000.00

				Suma końcowa		3		546,454.00





Dane_zakresy

						ZAKRES OPERACJI

				4.1		Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych

				4.2		Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność:

				4.2.1		tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych będących przedsiębiorstwami spożywczymi, w których jest wykonywana działalność w zakresie produkcji, przetwarzania lub dystrybucji żywności pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego lub wprowadzania tej żywności na rynek, przy czym podstawą działalności wykonywanej w tym inkubatorze jest przetwarzanie żywności

				4.2.2		rozwijanie działalności gospodarczej

				4.2.2.1		 w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie

				4.3		Wspieranie współpracy między podmiotami wykonującymi działalność gospodarczą na obszarze wiejskim objętym LSR:

				4.3.1		w ramach krótkich łańcuchów dostaw, lub

				4.3.2		w zakresie świadczenia usług turystycznych, lub

				4.3.3		w zakresie rozwijania rynków zbytu produktów lub usług lokalnych

				4.4		Rozwój rynków zbytu produktów i usług lokalnych, z wyłączeniem operacji polegających na budowie lub modernizacji targowisk objętych zakresem wsparcia w ramach działania Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich

				4.5		Zachowanie dziedzictwa lokalnego

				4.5.1		w tym wyposażenie mające na celu szerzenie lokalnej kultury i dziedzictwa lokalnego

				4.6		Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej

				4.6.1		w tym wyposażenie podmiotów działających w sferze kultury

				4.7		Budowa lub przebudowa publicznych dróg gminnych lub powiatowych, które:

				4.7.1		umożliwiają połączenie obiektów użyteczności publicznej, w których są świadczone usługi społeczne, zdrowotne, opiekuńczo-wychowawcze lub edukacyjne dla ludności lokalnej, z siecią dróg publicznych albo

				4.7.2		skracają dystans lub czas dojazdu do obiektów użyteczności publicznej, w których są świadczone usługi społeczne, zdrowotne, opiekuńczo-wychowawcze lub edukacyjne dla ludności lokalnej

				4.8		Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych

				4.1		Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność:

				4.1.1		podejmowanie działalności gospodarczej

				5.1		Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych

				5.4		Rozwój  ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej

				ZAKRESY SZCZEGÓŁOWE

				1.		2.

				Liczba utworzonych miejsc pracy/ETAT		Liczba planowanych do utrzymania miejsc pracy/ETAT





wykre radomski

		

		RADOMSKI		białobrzeski 28 umów		28		2,050,517.21

		RADOMSKI		kozienicki 18 umów		18		2,747,041.07

		RADOMSKI		przysuski 27 umów		27		3,529,563.94

		RADOMSKI		radomski 52 umowy		52		8,033,566.76

		RADOMSKI		zwoleński 18 umów		18		3,847,763.45

		RADOMSKI		szydłowiecki 1 umowa		1		125,000.00

						144.00		20,333,452.43





wykre radomski

		





plocki

		

		gostyniński 4 umowy		238,051.00

		płocki 25 umów		3,796,816.00

		sierpecki 26 umów		2,723,977.95





plocki

		





siedlecki

		

		garwoliński 50 umów		6,293,616.44

		siedlecki 34 umowy		3,168,265.35

		sokołowski 4 umowy		369,246.98

		węgrowski 34 umowy		3,730,265.10





siedlecki

		





ciechanowski

		

		ciechanowski 13 umów		688,231.24

		mławski 13 umów		902,288.79

		płoński 23 umowy		3,561,305.46

		pułtuski 27 umów		4,501,234.79

		żuromiński 17 umów		976,267.42





ciechanowski

		





ostrołęcki

		

		makowski 19 umów		2,052,011.54

		ostrołęcki 57 umów		5,516,726.85

		ostrowski 10 umów		2,393,911.73

		przasnyski 13 umów		1,209,323.20

		wyszkowski 2 umowy		229,178.00





ostrołęcki

		





zyrardowski

		

		grójecki 19 umów		1,888,438.93

		sochaczewski 19 umów		3,337,326.31

		żyrardowski 4 umowy		1,166,052.96





zyrardowski

		





warszawski

		

		legionowski 21 umów		2,937,691.00

		miński 58 umów		8,882,301.27

		otwocki 15 umów		3,171,525.38

		wołomiński 18 umów		2,249,367.00

		grodziski 18 umów		2,311,334.59

		nowodworski 20 umów		2,443,555.52

		piaseczyński 4 umowy		434,406.13

		pruszkowski 17 umów		2,403,133.70

		warszawski zachodni 28 umów		2,918,853.41





warszawski
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ŁĄCZNIE Z POWYŻSZYCH ŹRÓDEŁ 
DO BENEFICJENTÓW 

WOKÓŁ WARSZAWY TRAFIŁO 
PONAD 76 MLN ZŁ 

NA 577 PRZEDSIĘWZIĘĆ 

Dotacje celowe przyznane przez Sejmik Województwa Mazowieckiego ze środków własnych 
budżetu Województwa w latach 2005-2009 na INWESTYCJE W DROGI I INNĄ INFRASTRUKTURĘ : 

• uzupełnienie finansowe Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich środkami z budżetu Województwa 
Mazowieckiego - 2005  

• Mazowiecki Kontrakt Samorządowy - 2005  
• Samorządowy Program Rozwoju Mazowsza 2005/2006, w tym: 
                 - Mazowiecki Program Wyrównywania Rozwoju Obszarów Wiejskich 
                 - Mazowiecki Program Wsparcia Rozwoju Powiatowej Infrastruktury Drogowej 
• Samorządowy Instrument Wsparcia Rozwoju Mazowsza - 2007-2009 
• dotacje przyznane na usunięcie skutków wichury w 2008 roku 
• dotacja przyznana w wyjątkowej sytuacji na indywidualne zadanie własne realizowane przez j.s.t. 
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    Dotacje ze środków związanych z wyłączeniem 
gruntów z produkcji rolnej  

(dawniej: Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych) 

Środki FOGR przeznacza się  
na ochronę, rekultywację 
i poprawę jakości gruntów 
rolnych. 

W skali Województwa 
Mazowieckiego łączna wysokość 
wypłaconych w latach 1999-2017 
dotacji, przyznanych na zadania 
wymienione w ustawie  
z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie 
gruntów rolnych i leśnych,  
wyniosła 243 150 244 zł. 
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W podregionach NUTS warszawskim wschodnim i warszawskim 
zachodnim w latach 1999-2017 przeważająca część dotacji ze środków 
dawnego FOGR została przekazana na zadania z zakresu budowy  
i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych. 

W tym okresie wybudowano lub zmodernizowano 502 km dróg  
za łączną sumę przekraczającą 29,9 mln złotych. 

Ponadto kwotą ponad 482 tys. zł współfinansowano  
szereg inwestycji z zakresu: 

 odbudowy i renowacji zbiorników małej retencji, 
 zakupu sprzętu informatycznego dla powiatów. 
 

 
 
 

W roku 2018 Zarząd Województwa Mazowieckiego rozdysponował 
kwotę 30 177 000 zł na realizację kolejnych inwestycji drogowych, 
w tym 4 796 000 zł dla 46 inwestycji podregionów NUTS warszawskiego 
wschodniego i warszawskiego zachodniego. 
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MIAS W TYM ROKU POCHŁONIE 
BLISKO 5 MLN ZŁOTYCH. 

 
W SUBREGIONIE WSPARCIE  

DO POZIOMU 10.000 ZŁ OTRZYMA  
176 PROJEKTÓW NA ŁĄCZNĄ SUMĘ  

1.693.866 ZŁ  

Mazowiecki Instrument Wsparcia Sołectw 2018 – nowe 
narzędzie wsparcia małych projektów i inicjatyw lokalnych  
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Rozwój szerokopasmowej sieci internetowej  
– „Internet dla Mazowsza” 

To 3680 km sieci światłowodowej Internetu 
szerokopasmowego oraz 350 węzłów 

szkieletowych i dystrybucyjnych 
umożliwiających dostęp do sieci 

  
Mazowiecka Sieć Społeczeństwa Informacyjnego M@zowszanie 

174 Lokalne Centra Kompetencji (LCK) 
5 Regionalnych Centrów Kompetencji  
i Wojewódzkie Centrum Kompetencji. 

Całkowity koszt projektu  
to ponad 21 mln zł brutto 
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NUTS Warszawa-wschód i Warszawa Zachód gościły: 
 
Dożynki Województwa Mazowieckiego (Otwock 2016)  
Coroczne Mazowieckie Kongresy Rozwoju Obszarów Wiejskich 
Cykle informacyjne PROW (wszystkie miasta powiatowe) 
Szkolenia specjalistyczne  
 

Dopełnieniem działalności inwestycyjnej przez 
ostatnie 20 lat było wsparcie przedsięwzięć 

„miękkich” – targów, wystaw, konkursów, szkoleń  
i seminariów finansowane z Pomocy Technicznej 
PROW – Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich oraz 

Budżetu Województwa Mazowieckiego  
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GRATULUJEMY AKTYWNYM PARTNEROM KSOW: 
 
- LOKALNYM GRUPOM DZIAŁANIA, KTÓRE CO ROKU 
PROPONUJĄ OPERACJE PARTNERSKIE KSOW, 
M.IN. FESTIWAL AKTYWNOŚCI SOŁECTW (LGD ZALEW 
ZEGRZYŃSKI).  
 
- SAMORZĄDOM STALE WSPÓŁPRACUJĄCYM Z KSOW 
(M.IN. SEROCK, KLEMBÓW, CZOSNÓW) 
 
 
 
 



27 

 
GRATULUJEMY AKTYWNYM PARTNEROM KSOW: 
 
- NAJAKTYWNIEJSZE SOŁECTWA 2017  
 - JARZĘBIA ŁĄKA, GMINA TŁUSZCZ 
 - WOLICA, GMINA RADZYMIN 
 - RÓWNE, GMINA STRACHÓWKA 
 
- NAJAKTYWNIEJSZA LIDERKA WIEJSKA 2016 
 - ANNA ŁUKAWSKA–ADAMCZYK Z KOSZAJCA, 
 GM. BRWINÓW, POW. PRUSZKOWSKI 
 
- NAJLEPSZA ORKIESTRA DĘTA KSOW 2016 
 - MŁODZIEŻOWA ORKIESTRA DĘTA TŁUSZCZ 
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Wspieramy także produkt tradycyjny  
i regionalny 

Sieć Dziedzictwa Kulinarnego Mazowsze  
– od 2008 roku – 98 członków,  

w tym wokół Warszawy 29 podmiotów (najwięcej!) 
Lista Produktów Tradycyjnych  

Ministerialna lista produktów, których jakość lub 
wyjątkowe cechy i właściwości wynikają ze 
stosowania tradycyjnych metod produkcji  

– 10 produktów z okręgu Warszawa-wschód i zachód  
Laur Marszałka 

189 nagrodzonych z czego 11 z subregionu 
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ROK 2016 
Zadanie 13. Propagowanie idei Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Mazowsze 

– 2 zadania, kwota udzielonej dotacji: 13.000 
Zadanie 14. Upowszechnienie produktów tradycyjnych i regionalnych z listy produktów 

tradycyjnych i regionalnych 
– 3 zadania, kwota udzielonej dotacji: 30.000 

 
ROK 2017  

Zadanie 13. Upowszechnienie produktów tradycyjnych i regionalnych z listy produktów 
tradycyjnych i regionalnych 

– 1 zadanie, kwota udzielonej dotacji: 6.000 
  

ROK 2018 
Zadanie 16. Propagowanie idei Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Mazowsze 

– 3 zadania, kwota udzielonej dotacji: 30.000 
Zadanie 17. Upowszechnienie produktów tradycyjnych i regionalnych z listy produktów 

tradycyjnych i regionalnych 
– 4 zadania, kwota udzielonych dotacji: 37.500 
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Naszym i Państwa celem jest rozwój  
i modernizacja obszarów wiejskich,  
a co za tym idzie poprawa spójności  

STARAMY SIĘ WSPÓLNIE WYRÓWNYWAC DYSPROPORCJE  
W REGIONIE PRZY WYKORZYSTANIU ZARÓWNO ŹRÓDEŁ 

EUROPEJSKICH JAK I ŚRODKÓW WŁASNYCH  
Odpowiedzmy sobie sami patrząc na obiektywne liczby  

– pieniądze, kilometry, ilości – czy misja, do której jesteśmy 
wspólnie powołani i której się 20 lat temu podjęliśmy – nam się 

udała i z czego możemy być dumni. 
SUMUJĄC WSZYSTKIE ŚRODKI, JAKIE PRZEZ 

20 LAT SKIEROWANO W SUBREGIONIE 
OKOŁOWARSZAWSKIM  

 NA OBSZARY WIEJSKIE, 
TO BLISKO 500 MLN ZŁOTYCH !!! 
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CZEKAJĄ NAS CIĘCIA WE WSPÓLNEJ POLITYCE ROLNEJ 
 

JAK POINFORMOWAŁ KOMISARZ DS. ROLNICTWA PHIL 
HOGAN BUDŻET WPR NA NOWY OKRES PROGRAMOWANIA 

WYNIESIE 365 MLD EURO.  
JEST TO O 5 PROC. MNIEJ NIŻ DOTYCHCZAS W 

PRZELICZENIU NA CENY BIEŻĄCE Z UWZGLĘDNIENIEM 2 
PROC. INFLACJI, LUB 12 PROC. W PRZELICZENIU NA CENY 

STAŁE Z 2018 R.  
Z TEJ SUMY 265,2 MLD EURO MA BYĆ PRZEZNACZONE NA 
DOPŁATY BEZPOŚREDNIE DLA ROLNIKÓW, 78,8 MLD NA 
WSPARCIE REGIONÓW WIEJSKICH, A 20 MLD NA ŚRODKI 

WSPARCIA RYNKOWEGO.  
 

ALE WARTO WIEDZIEĆ TAKŻE - CO PRZED NAMI 
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PULA DOPŁAT BEZPOŚREDNICH DLA POLSKICH ROLNIKÓW 

BĘDZIE OK. 1 PROC. MNIEJSZA NIŻ W OBECNYM BUDŻECIE.  

ALE NA PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH CIĘCIA 

W STOSUNKU DO POPRZEDNIEGO BUDŻETU MAJĄ BYĆ 

WIĘKSZE DLA WSZYSTKICH KRAJÓW I WYNIEŚĆ  

OD 23 DO 27 PROC. 

  

DLA POLSKI  OZNACZA REDUKCJĘ O OK. 25 PROC.  

ALE WARTO WIEDZIEĆ TAKŻE - CO PRZED NAMI 
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MOŻNA ZATEM Z PRZYKROŚCIĄ STWIERDZIĆ, ŻE 

CZAS OBECNEGO OKRESU PROGRAMOWANIA 

2014-2020 (N+3) NIE POWTÓRZY SIĘ I CZAS 

NAJWIEKSZYCH ŚRODKÓW INWESTYCYJNYCH W 

RAMACH POLITYK UE POWOLI ODCHODZI DO 

PRZESZŁOŚCI 

ALE WARTO WIEDZIEĆ TAKŻE - CO PRZED NAMI 
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URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA 

MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE 

DEPARTAMENT ROLNICTWA I ROZWOJU 

OBSZARÓW WIEJSKICH 

 03-469 WARSZAWA, UL. SKOCZYLASA 4 

TEL. 22 59 79 701 

ROLNICTWO@MAZOVIA.PL 

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ 

mailto:rolnictwo@mazovia.pl
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