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W odpowiedzi na Pana interpelację, złożoną na XLV Sesji Rady Powiatu 

Ciechanowskiego w dniu 28 marca 2022 roku, informuje co następuje. 

1. Powiat Ciechanowski w 2021 roku nie występował z wnioskami                                               

o dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i co za tym idzie                     

w roku 2021 takie dofinansowanie dla powiatu nie zostało przyznane. W 2021 oraz                

w 2022 roku Powiat Ciechanowski oraz Powiatowy Zarząd Dróg w Ciechanowie 

realizuje zadania, na które otrzymał dofinansowanie w 2021 roku, tj.: 

•„Przebudowa drogi powiatowej nr 242 IW Nasielsk — Gąsocin  Ciechanów na 

odcinku od km 17+836,00 do km 18+417,80” - kwota dofinansowania 1 480 635,50 zł, 

udział własny samorządu powiatowego 508 142,58 zł. 

•„Przebudowa drogi powiatowej nr 124 IW Ciechanów - Młock - Wola Młocka -

Luszewo przejście przez Wolę Młocką odcinek od km 16+805,00 do km 17+547,00” 

kwota dofinansowania 1 937 449,54 zł, udział własny samorządu powiatowego 267 

337,93 zł. 

Ponadto w 2021 roku Powiat Ciechanowski otrzymał dofinansowanie z budżetu 

Województwa Mazowieckiego w ramach instrumentu wsparcia zadań ważnych dla 

równomiernego rozwoju Województwa Mazowieckiego na zadanie pod nazwą: 

•„Rozbudowa drogi powiatowej nr 2351 Unikowo - Modła - Sulerzyż przejście 

przez miejscowość Rydzewo — Etap I i Etap Il” - kwota dofinansowania 3 074 350,67 

zł, udział własny samorządu powiatowego 1 713 784,17 zł. 

2. W 2021 roku Powiat Ciechanowski złożył wniosek w ramach programu 

„Polski Ład" dla zadania: 

• „Rozbudowy drogi powiatowej nr 1217W Ciechanów — Romanowo na odcinku 

od ul. Leśnej do miejscowości Rutki Marszewice” — przyznana wstępna promesa na 



kwotę 5 225 000 zł, deklarowana kwota udziału własnego samorządu powiatowego 

275 000zł. 

3. W 2022 roku w ramach programu „Polski Ład” złożono wnioski o 

dofinansowanie dla następujących zadań: 

• Rozbudowa drogi powiatowej nr 1224W Kryszpy - Bądkowo od km 

0+000,00 do km 4+281 ,22 oraz rozbudowa drogi powiatowej nr 1226W Żochy - 

Sarnowa Góra - Gołotczyzna od km 0+003,00 do km 3+779,59 — ETAP 1 . 

Rozbudowa drogi powiatowej nr 2206W Grudusk — Łysakowo km 0+003,00 do km 

4+549,65 oraz rozbudowa drogi powiatowej nr 2319W Przywilcz — Zakrzewo — 

Żmijewo Kuce km 0+000,00 do km 1+212,81 — ETAP 2 — wnioskowana kwota dla 

dwóch etapów 24 000 000 zł. 

• Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 3248W od miejscowości 

Ślubowo do Kałęczyna oraz drogi powiatowej nr 3044W od skrzyżowania z DP 242 IW 

do granicy powiatu — wnioskowana kwota 2 000 000 zł — zadanie realizowane                        

w formule zaprojektuj i wybuduj. 

• Rozbudowa drogi powiatowej nr 1239W na odcinku od miejscowości 

Regimin (skrzyżowanie z DP 1215W) do końca miejscowości Klice wraz z rewitalizacją 

terenu po PGR — wnioskowana kwota 8 000 000 zł zadanie realizowane w formule 

zaprojektuj i wybuduj. 

4. Powiat Ciechanowski nie ma opracowanego wieloletniego programu 

inwestycji drogowych. Inwestycje planowane i realizowane są w oparciu o wnioski 

kierowane do Zarządu Powiatu czy Rady Powiatu Ciechanowskiego przez samorządy 

gminne i mieszkańców. Wnioski wprowadzane są do Wieloletniej Prognozy 

Finansowej i konsekwentnie realizowane. 

5. O wyborze zadań inwestycyjnych decyduje Zarząd Powiatu oraz Rada 

Powiatu Ciechanowskiego w oparciu o przyznane dofinansowania z różnych 

programów, posiadane środki własne oraz wielkość partycypacji w kosztach 

samorządów gminnych. 

Ponadto należy zwrócić uwagę, że w chwili obecnej jak również w roku 2021 

proporcje ewentualnych przyznanych środków w stosunku w wkładu samorządu 

powiatowego kształtowały się następująco: 

▪ Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg — do 70% środki Funduszu, 30% lub więcej 

samorząd powiatowy, 

▪ Rezerwa Subwencji Ogólnej (tzw. Program mostowy) — do 50% środki z subwencji, 

50% lub więcej samorząd powiatowy, 



▪ Program „Polski Ład” — 95% środki programu, 5% samorząd powiatowy. 

W tym kontekście ubieganie się o dofinansowanie z innych źródeł niż „Polski 

Ład” jest obecnie dla samorządu powiatowego bardzo niekorzystne ekonomiczne. 

 

 

 

       STAROSTA 
 
       /-/  Joanna Potocka - Rak


