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Załącznik do uchwały Nr 172/2021 

Zarządu Powiatu Ciechanowskiego 

z dnia 27 sierpnia 2021 roku 

 

 

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Ciechanowskiego 

 za pierwsze półrocze 2021 roku, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć,  

o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych. 

 

I. INFORMACJE OGÓLNE. 

 

Wieloletnia Prognoza Finansowa jest dokumentem strategicznym służącym ocenie 

długoterminowego potencjału jednostki samorządu terytorialnego, której celem jest zaprognozowanie 

niezbędnych wydatków bieżących i ustalenie możliwości inwestycyjnych oraz możliwości pozyskiwania 

środków z zewnątrz. 

Zgodnie z art. 266 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych  

(Dz. U. z 2021 r. poz. 305) Zarząd Powiatu ma obowiązek przedstawić Radzie Powiatu  

i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,  

w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach 

publicznych. 

Zakres i formę informacji, którą ma obowiązek przedstawić Zarząd, Rada Powiatu określiła 

uchwałą  nr IV/4/28/11 z dnia 28 marca 2011 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji  

o przebiegu wykonania budżetu powiatu ciechanowskiego za pierwsze półrocze roku budżetowego oraz 

kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, 

 o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych. 

W myśl przyjętego zakresu i formy, informacja zawiera: 

− wykonanie poszczególnych składników ekonomicznych zawartych w  wieloletniej 

prognozie finansowej powiatu ciechanowskiego dotyczących bieżącego roku 

budżetowego; 

− stopień realizacji poszczególnych przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 

ustawy o finansach publicznych objętych wieloletnią prognozą finansową dotyczącą 

danego roku budżetowego. 

Wprowadzenie przez ustawodawcę wieloletniej prognozy finansowej miało na celu stworzenie 

instrumentu wieloletniego planu finansowego w jednostkach samorządu terytorialnego. Dlatego też, 

Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje prognozę kilkuletnią m. in. takich parametrów budżetowych, 

jak: 

− dochody budżetu w podziale na dochody i wydatki bieżące, w tym na  obsługę długu, 

gwarancje i poręczenia; 
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− dochody i wydatki majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku; 

− wynik budżetu; 

− przychody i rozchody, z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do 

zaciągnięcia. 

 

II. WYKONANIE WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ WG PARAMETRÓW  

     EKONOMICZNCYH. 

 

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Ciechanowskiego na lata 2021– 2033 została przyjęta 

Uchwałą Rady Powiatu Ciechanowskiego Nr VI/27/200/2020 z dnia 28 grudnia 2020 roku.  

Uchwała określiła na bieżący rok budżetowy: 

 

1) dochody budżetu powiatu w kwocie  122.388.402,57 zł 

w tym: 

a. dochody bieżące w kwocie 116.070.252,34 zł 

b. dochody majątkowe w kwocie  6.318.150,23 zł 

✓ dochody ze sprzedaży majątku 1.050.000,00 zł 

 

2) wydatki budżetu powiatu w kwocie 129.312.945,57 zł 

w tym: 

a. wydatki bieżące w kwocie 111.610.797,34 zł 

✓ wydatki bieżące bez odsetek 110.680.797,34 zł 

✓ wydatki na obsługę długu 930.000,00 zł 

b. wydatki majątkowe w kwocie 17.702.148,23 zł 

 

3) deficyt budżetowy 6.924.543,00 zł 

4) przychody (kredyt) 10.830.000,00 zł 

 

5) rozchody 3.905.457,00 zł 

spłaty rat kapitałowych wcześniej 

 zaciągniętych zobowiązań kredytowych 

 

6) planowana kwota długu 38.473.934,00 zł 

(stan na koniec 2021 r.) 
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W celu zachowania zgodności Wieloletniej Prognozy Finansowej z budżetem dokument ten 

przez pierwsze półrocze bieżącego roku był aktualizowany siedmiokrotnie. W efekcie plan Wieloletniej 

Prognozy Finansowej uległ zmianie w zakresie składników ekonomicznych w latach 2021 – 2035. 

I tak, po zmianach na dzień 30 czerwca 2021 roku planowane składniki ekonomiczne kształtują 

się następująco (plan wykazany w Wieloletniej Prognozie Finansowej zgodnie z uchwałą Rady Powiatu 

Ciechanowskiego Nr VI/35/264/2021 z dnia 28 czerwca 2021 r.)*: 

 

 

1) dochody budżetu powiatu w kwocie  124.784.416,12 zł 

w tym: 

a. dochody bieżące w kwocie 117.494.282,89 zł 

b. dochody majątkowe w kwocie  7.290.133,23 zł 

✓ dochody ze sprzedaży majątku 1.100.883,00 zł 

 

2) wydatki budżetu powiatu w kwocie 135.059.444,50 zł 

w tym: 

a. wydatki bieżące w kwocie 114.688.650,33 zł 

✓ wydatki bieżące bez odsetek 113.846.643,27 zł 

✓ wydatki na obsługę długu 842.007,06 zł 

b. wydatki majątkowe w kwocie 20.370.794,17 zł 

 

3) deficyt 10.275.028,38 zł 

 

4) przychody 14.180.485,38 zł 

z tego: 

 

kredyt            10.400.000,00 zł 

 

wolne środki, o których mowa w art. 217 

ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych 1.497.865,00 zł 

 

środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach 

publicznych                        2.282.620,38 zł 

 

5) rozchody 3.905.457,00 zł 

spłaty rat kapitałowych wcześniej zaciągniętych zobowiązań  

kredytowych 
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7) planowana kwota długu 38.043.934,00 zł 

(stan na koniec 2021 r.) 

* Plan budżetu na dzień 30 czerwca różni się od planu wykazanego w WPF ze względu na zmiany wprowadzone 

uchwałą Zarządu Powiatu Nr 127/2021 z dnia 30 czerwca (zwiększenie planu: dochodów ogółem, dochodów 

bieżących, wydatków ogółem i wydatków bieżących o kwotę 33.100,18 zł ze względu na otrzymanie dotacji  

z budżetu państwa). 

 

Wprowadzone zmiany w składnikach ekonomicznych zwiększają dochody i wydatki bieżące 

budżetu powiatu. W wyniku wprowadzania do planu przychodów niewykorzystanych środków z lat 

ubiegłych zmieniła się wielkość deficytu z (- 6.924.543,00 zł) na  (- 10.275.028,38 zł) oraz kwota kredytu 

została zmniejszona o 400.000,00 zł. 

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach 

publicznych dla roku 2021 spełnia warunek określony w w/w przepisie, tj. nie przekracza 

dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań. Relacja powyższa spełniona jest w całym okresie 

prognozy (lata 2021 – 2035). 

 

Kształtowanie i wykonanie poszczególnych składników ekonomicznych zawartych  

w Wieloletniej Prognozie Finansowej powiatu ciechanowskiego dotyczących bieżącego roku 

budżetowego przedstawia poniższa tabela: 

 

Lp. Wyszczególnienie 

Plan pierwotny 

wg uchwały nr 

VI/27/200/2020 

Rady Powiatu 

Ciechanowskiego 

Plan po 

zmianach na 

dzień 30.06.2021 

Uchwała nr 

127/2021 

Zarządu 

Powiatu 

Ciechanowskiego 

Wykonanie 

na dzień 

30.06.2021 

% 

5:4 

% 

4:3 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Dochody ogółem 122.388.402,57 124.817.516,30 70.990.887,14 56,88 101,98 

 dochody bieżące 116.070.252,34 117.527.383,07 66.335.023,11 56,44 101,26 

 dochody majątkowe 

z tego: 
6.318.150,23 7.290.133,23 4.655.864,03 63,87 115,38 

 ze sprzedaży 

majątku 
1.050.000,00 1.100.883,00 1.010.328,07 91,77 104,85 

2 Wydatki bieżące 

(bez odsetek  

i prowizji od 

kredytów  

i pożyczek)  

110.680.797,34 113.879.147,31 54.537.966,45 47,89 102,89 

3. Spłata i obsługa 

długu, z tego: 
4.835.457,00 4.747.464,06 2.060.227,66 43,40 98,18 
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 Rozchody z tytułu 

spłat rat kredytów 
3.905.457,00 3.905.457,00 1.885.457,00 48,28 100,00 

 Wydatki na bieżącą 

obsługę długu 
930.000,00 842.007,06 174.770,66 20,76 90,54 

4. Wydatki 

majątkowe  

z tego: 

17.702.148,23 20.370.794,17 2.045.328,06 10,04 115,08 

 Wydatki majątkowe 

objęte limitem art. 

226 ust. 4 

15.383.801,23 14.446.347,17 264.038,24 1,83 93,91 

5. Przychody  

z tego: 
10.830.000,00 14.180.485,38 7.931.707,69 55,93 130,94 

 Kredyt w roku 

budżetowym 
10.830.000,00 10.400.000,00 0,00 0,00 96,03 

 Wolne środki, o 

których mowa w art. 

217 ust.2 pkt 6 

ustawy o finansach 

publicznych 

0,00 1.497.865,00 5.649.087,31 377,40 - 

 Niewykorzystane 

środki pieniężne, o 

których mowa w art. 

217 ust.2 pkt 8 

ustawy o finansach 

publicznych 

0,00 2.282.620,38 2.282.620,38 100,00 - 

 

III. STOPIEŃ  REALIZACJI  POSZCZEGÓLNYCH  PRZEDSIĘWZIĘĆ   OBJETYCH  

      WIELOLETNIĄ  PROGNOZĄ  FINANSOWĄ DOTYCZĄCYCH ROKU BUDŻETOWEGO. 

 

W załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej (uchwała  

Nr VI/27/200/2020 z dnia 28 grudnia 2020 roku) przyjęto wykaz przedsięwzięć, w którym określono 

limity wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie, poprzez określenie łącznych nakładów finansowych, jak 

również każdorocznych, w  zależności od terminów realizacji. 

W pierwotnej uchwale łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcia wyniosły 39.759.105,17 zł, 

w tym: 

− wydatki bieżące 10.924.052,94 zł, 

− wydatki majątkowe 28.835.052,23 zł. 
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z czego na 2021 rok łączne nakłady finansowe wyniosły – 17.533.560,57 zł, 

w tym: 

− wydatki bieżące   2.149.759,34 zł, 

− wydatki majątkowe 15.383.801,23 zł. 

Na dzień 30 czerwca 2021 roku, w wyniku wprowadzonych zmian limity uległy zmianie 

 i wynoszą odpowiednio:  

1) łączne nakłady finansowe  49.620.988,65 zł, 

w tym: 

a. wydatki bieżące 12.147.302,86 zł, 

b. wydatki majątkowe 37.473.685,79 zł, 

2) z czego na dzień 30 czerwca 2021 roku łączne nakłady finansowe przypadające na 2021 

rok wyniosły:  18.706.493,51 zł, 

w tym:  

a. bieżące 4.260.146,34 zł, 

(zwiększenie o 2.110.387,00 zł) 

b.  majątkowe 14.446.347,17 zł, 

(zmniejszenie o 937.454,06 zł). 

 

Wskazane przedsięwzięcia w wykazie do Wieloletniej Prognozy Finansowej, realizowane są 

przez osiem samorządowych jednostek organizacyjnych: 

 

1) Zespół Szkół Nr 1 w Ciechanowie realizuje  jeden projekt: 

 

„BEM” w Ciechanowie szkołą przyszłości – cel: doskonalenie zawodowe uczniów.  

Okres realizacji projektu: 2019 – 2022 r. 

Projekt dofinansowany ze środków unijnych. 

Wartość całkowita projektu wynosi 1.743.897,80 zł, z tego zaplanowane  wydatki na rok 2021 wynoszą 

760.394,86 zł. Realizacja odbywa się zgodnie z harmonogramem. W pierwszym półroczu wykonano  

215.353,22 zł, tj. 28,32% planu.  

 

2) Zespół Szkół Nr 2 w Ciechanowie realizuje trzy projekty: 

 

Kształcenie zawodowe kluczem do sukcesu, cel: kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży.  

Okres realizacji projektu: 2019 – 2021 r. 

Projekt dofinansowany ze środków unijnych. 
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Wartość całkowita projektu wynosi 899.833,02 zł, z tego zaplanowane wydatki na rok 2021 wynoszą 

476.151,89 zł. Realizacja odbywa się zgodnie z harmonogramem. W pierwszym półroczu wykonano 

164.724,99 zł, tj. 34,60% planu. 

 

Kompetencje kluczowe gwarancją sukcesu, cel: podniesienie jakości i zwiększenie dostępu do doradztwa 

edukacyjno - zawodowego. 

Okres realizacji projektu:2019 – 2021 r. 

Projekt dofinansowany ze środków unijnych. 

Wartość całkowita projektu wynosi 942.035,00 zł, z tego zaplanowane wydatki na rok 2021  

w wysokości 461.364,53 zł. Realizacja odbywa się zgodnie z harmonogramem. W pierwszym półroczu 

wykonano 100.144,47 zł,  tj. 21,71%. 

 

Zawodowiec z klasą, cel: kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży. 

Okres realizacji projektu: 2021 – 2023 r. 

Projekt dofinansowany ze środków unijnych. 

Wartość całkowita projektu wynosi 853.133,00 zł, z tego zaplanowane wydatki na rok 2021  

w wysokości 213.783,00 zł. Realizacja odbywa się zgodnie z harmonogramem. W pierwszym półroczu  

nie wydatkowano środków.  

 

3) I Liceum Ogólnokształcące  w Ciechanowie realizuje jeden projekt: 

 

Kompetencje kluczowe drogą do sukcesu, cel: realizacja zajęć rozwijających kompetencje  

i uzdolnienie uczniów oraz doposażenie pracowni przedmiotowych. 

Okres realizacji projektu: 2019 – 2021 r. 

Projekt dofinansowany ze środków unijnych. 

Wartość całkowita projektu wynosi 946.535,00 zł, z tego zaplanowane wydatki na rok 2021 w wysokości 

339.077,57 zł, które wydatkowano w kwocie 160.338,23 zł, tj. 47,29%. Realizacja projektu odbywa się  

zgodnie z  harmonogramem.  

 

4) Zespół Szkół Technicznych  w Ciechanowie realizuje dwa projekty: 

 

Europejska mobilność uczniów – kluczem do rozwoju szkoły, cel: Międzynarodowa mobilność 

edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego.  

Okres realizacji projektu: 2019 – 2021 r. 

Projekt dofinansowany ze środków unijnych. 



Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2021 roku 
 

Strona 8 

 

Wartość całkowita projektu wynosi 319.447,90 zł, z tego zaplanowane wydatki na rok 2021 w wysokości 

170.814,27 zł, które wydatkowano w kwocie 1.094,27 zł, tj. 0,64%. Realizacja projektu z uwagi na 

COVID-19 będzie prawdopodobnie przedłużona na rok następny.  

 

Budujemy kadrę przyszłości, cel: podniesienie kwalifikacji zawodowych uczniów i nauczycieli. 

Okres realizacji projektu: 2021 – 2022 r. 

Projekt dofinansowany ze środków unijnych. 

Wartość całkowita projektu wynosi 1.217.749,92 zł, z tego zaplanowane wydatki na rok 2021  

w wysokości 935.308,66 zł. Realizacja odbywa się zgodnie z harmonogramem. W pierwszym półroczu 

wykonano 125.070,93 zł,  tj. 13,37%. 

 

5) Zespół Szkół Nr 3  w Ciechanowie realizuje jeden projekt: 

 

Mobilność szansą na rozwój zawodowy uczniów Zespołu Szkół Nr 3 w Ciechanowie, cel: Podniesienie 

poziomu nauczania uczniów.  

Okres realizacji projektu: 2019 – 2021 r. 

Projekt dofinansowany ze środków unijnych. 

Wartość całkowita projektu wynosi 637.886,22 zł, z tego zaplanowane  wydatki na rok 2021  

w wysokości 246.622,56 zł, które wydatkowano w kwocie 6.903,02 zł, tj. 2,80%. Na realizację projektu 

ma wpływ stan epidemii wywołany wirusem COVID-19. Realizacja projektu z uwagi na COVID-19 

będzie przedłużona na rok następny.  

  

6) Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Ciechanowie realizuje  jedno przedsięwzięcie: 

 

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny, cel: kompleksowe wsparcie dla rodzin.  

Okres realizacji projektu: 2017 – 2021 r. 

Wartość całkowita projektu wynosi 1.086.120,00 zł, z tego zaplanowane wydatki na rok 2021  

w wysokości 327.600,00 zł. Wydatki będą realizowane w drugim półroczu ze względu na wprowadzenie 

zdalnego nauczania. 

 

7) Starostwo Powiatowe w Ciechanowie realizuje jedenaście  przedsięwzięć, tj.: 

 

Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego  

w zakresie e-administracji i geoinformacji, cel: uruchomienie elektronicznych usług na poziomie 3 i 4 

oraz podniesienie sprawności urzędów w zakresie  świadczenia  elektrycznych usług,  

Okres realizacji projektu: 2016 – 2022. 
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Wartość całkowita projektu wynosi 243.765,19 zł, z tego zaplanowane wydatki na rok 2021 w wysokości 

346,94 zł. Wydatki będą poniesione zgodnie z harmonogramem w drugim półroczu br.. 

 

Zapewnienie trwałości projektu „eIntegracja – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w  Powiecie 

Ciechanowskim”. 

Okres realizacji przedsięwzięcia: 2016 – 2021 r. 

Wartość całkowita przedsięwzięcia wynosi 2.929.098,00 zł, z tego zaplanowane wydatki na rok 2021  

w wysokości 51.398,00 zł. W pierwszym półroczu wydatkowano 44.046,40 zł, tj. 85,70% planu. Wydatki 

przeznaczane są m. in. na zapewnienie dostępu do Internetu dla beneficjentów ostatecznych oraz 

utrzymanie sprawności sprzętu. Projekt został zakończony i rozliczony. 

 

Świadczenie usług telekomunikacyjnych dla Starostwa Powiatowego w Ciechanowie. 

Okres realizacji: 2019 – 2021. 

Wartość całkowita przedsięwzięcia wynosi 26.067,00 zł, z tego zaplanowane wydatki na rok 2021 – 

9.631,00 zł. W pierwszym półroczu wydatkowano 6.741,56 zł, tj. 70,00 % planu. Wydatki stanowi 

wynagrodzenie dla dostawcy usługi. 

 

Serwis techniczny dla systemu EZD  na lata 2021-2023 – zapewnienie serwisu technicznego systemu EZD 

oraz portalu www.wrotamazowsza.pl. 

Okres realizacji: 2021 – 2023. 

Wartość całkowita przedsięwzięcia wynosi 17.500,00 zł, z tego zaplanowane wydatki na rok 2021 – 

4.000,00 zł jako wkład powiatu do projektu. Przekazanie pomocy finansowej dla Województwa 

Mazowieckiego nastąpi w III-im kwartale br. 

 

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz 

edukacji prawnej dla mieszkańców powiatu ciechanowskiego. 

Okres realizacji: 2020 – 2021. 

Wartość całkowita przedsięwzięcia wynosi 528.000,00 zł, z tego zaplanowane wydatki na rok 2021 – 

264.000,00 zł. W pierwszym półroczu wydatkowano 118.337,58 zł, tj. 44,82 % planu. Wydatki stanowią 

głównie dotacje dla organizacji pożytku publicznego oraz zapłaty za usługi radców prawnych  

i adwokatów świadczących pomoc prawną w punktach na terenie powiatu. 

 

Budowa  Centrum Administracyjnego w Ciechanowie na potrzeby jednostek organizacyjnych 

Województwa Mazowieckiego oraz Powiatu Ciechanowskiego. 

Okres realizacji: 2019 – 2023. 

Wartość całkowita przedsięwzięcia wynosi 8.975.549,00 zł, z tego zaplanowane wydatki na rok 2021 – 

690.000,00 zł. Do dnia 30.06.2020 wydatkowano 25.830,00 zł tj. 3,74%. W pierwszym półroczu 
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podpisano umowę z inspektorem nadzoru oraz wyłoniono generalnego wykonawcę projektu (umowa 

została podpisana w dniu 1 lipca br.). 

 

Budowa ścieżki rowerowej Ciechanów – Gołotczyzna wraz z parkiem rekreacyjno – poznawczym. 

Okres realizacji: 2019 – 2022. 

Wartość realizacji zadania wynosi 9.080.000,00 zł, z tego zaplanowane  wydatki na rok 2021  

w wysokości 6.000.000,00 zł. W pierwszym półroczu br. nie poniesiono wydatków na zadanie. Budowa 

ścieżki rowerowej zostanie zrealizowana w drugim półroczu br. zgodnie z harmonogramem prac. 

 

Budowa Powiatowego Centrum Opieki Wytchnieniowej – Wsparcie rodzin i opiekunów osób starszych  

i niepełnosprawnych. 

Okres realizacji projektu: 2020 – 2023. 

Wartość realizacji zadania wynosi 3.625.000,00 zł, z tego zaplanowane  wydatki na rok 2021  

w wysokości 1.525.000,00 zł. W lutym br. podpisano umowę z wykonawcą zadania. Realizacja w drugim 

półroczu zgodnie z harmonogramem prac.  

 

Budowa Powiatowego Domu Dzieci w Ciechanowie – Nowoczesna placówka opieki dla najmłodszych. 

Okres realizacji projektu: 2020 – 2022. 

Wartość realizacji zadania wynosi 1.870.000,00 zł, z tego zaplanowane  wydatki na rok 2021  

w wysokości 1.175.000,00 zł. W lutym br. podpisano umowę z wykonawcą zadania. Realizacja w drugim 

półroczu zgodnie z harmonogramem prac. Do dnia 30 czerwca br. wydatkowano – 88.308,24 zł 

(opracowanie dokumentacji projektowej i prace porządkowe na działce). 

 

Budowa chodnika w miejscowości Władysławowo i Kownaty Żędowe w powiecie ciechanowskim. 

Okres realizacji projektu: 2020 – 2021. 

Wartość realizacji projektu wynosi 1.300.000,00 zł, z tego zaplanowane  wydatki na rok 2021  

w wysokości 380.000,00 zł, do dnia 30 czerwca 2021 roku wydatkowano 377.997,00 zł, tj. 99,47%.  

Przedsięwzięcie zostało zakończone i rozliczone, polegało na budowie chodnika w istniejącym pasie 

drogowym w miejscowości Kownaty Żędowe.  

 

Ośrodek Felinoterapii jako element „Powiatowego Programu Zdrowia Psychicznego na lata 2017-2022. 

Okres realizacji projektu: 2020 – 2021. 

Wartość realizacji projektu wynosi 155.000,00 zł, z tego zaplanowane  wydatki na rok 2021  

w wysokości 150.000,00 zł, do dnia 30 czerwca 2021 roku wydatkowano 149.900,00 zł, tj. 99,93%.  

Przedsięwzięcie zostało zakończone i rozliczone  
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8) Powiatowy Zarząd Dróg realizuje dwa przedsięwzięcia, które okresem realizacji obejmują 2021 

rok, tj.: 

 

Drogi, chodniki – dokumentacje, opinie, ekspertyzy – modernizacja dróg powiatowych. 

Okres realizacji projektu: 2020 – 2022. 

Wartość realizacji projektu wynosi 660.000,00 zł, z tego zaplanowane  wydatki na rok 2021  

w wysokości 400.000,00 zł, do dnia 30 czerwca 2021 roku nie poniesiono wydatków. Termin realizacji 

przypada na 31 października br. 

 

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1237W Ciechanów – Opinogóra – Długołęka – Zielona na odcinku 

Opinogóra – Długołęka do granicy powiatu od km 7+180,00 do km 11+350,00. 

Okres realizacji projektu: 2020 – 2021. 

Wartość realizacji projektu wynosi 4.126.000,23 zł, z tego zaplanowane  wydatki na rok 2021  

w wysokości 4.126.000,23 zł, do dnia 30 czerwca 2021 roku nie poniesiono wydatków. Termin realizacji 

– IV kwartał br. 

 

Ponadto, Powiatowy Zarząd Dróg realizuje trzy przedsięwzięcia, które nie przewidują 

ponoszenia nakładów w 2021 roku, tj: 

− „Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi nr 1217W Ciechanów, – 

Romanowo na odcinku od ul. Leśnej w Ciechanowie do miejscowości Rutki 

Marszewice”, 

− „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2351W Unikowo-Modła-Sulerzyż przejście przez 

miejscowość Rydzewo na odcinku od km 4+488,50 do km 5+447,00 – Etap I (dł. 

958,50m). Rozbudowa drogi powiatowej nr 2351W Unikowo-Modła-Sulerzyż przejście 

przez miejscowość Rydzewo – od km 5+447,00 do km 6+070,50 – Etap 2 (dł. 623,50m)”, 

− „Przebudowa drogi powiatowej nr 2421W Nasielsk – Gąsocin – Ciechanów na odcinku 

od km 17+836,00 do kom 18+417,80”. 


