
INWESTYCJE 

2019-2020



FINANSOWANIE 2019 ROK

1. Wydatki inwestycyjne ogółem – 28  301 976,43 zł

2. Pozyskane dotacje – 18 437 874,43 zł
w tym:
- Fundusz Dróg Samorządowych - 5 114 061,00 zł 
- środki z Mazowieckiego Urzędu Marszałkowskiego –
2 621 043,30 zł
- Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej - 72 460,13 zł 
- Usuwanie Skutków Klęsk Żywiołowych - 2 116 005,00 zł
- środki WFOŚiGW – 97 305,00 zł
- środki zewnętrze na budowę strażnicy - 5 917 000,00 zł 
- środki zewnętrzne na zakup budynku SOSzW –
2 500 000,00 zł

3. Środki własne – 6 699 417,13 zł
4. Dotacje od gmin – 3 164 684,87 zł

FINANSOWANIE 2020 ROK

1. Wydatki inwestycyjne ogółem – 26 931 529,78 zł

2. Pozyskane dotacje – 15 671 795,57 zł
w tym:
- Fundusz Dróg Samorządowych - 9 641 743,68 zł
- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych –
3 477 848,00 zł
- środki z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego -
141 392,00 zł
- Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 
2014-2020 – 186 960,44 zł
- Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 –
97 851,45 zł
- Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków –
45 000,00 zł
- środki z PFRON - 81 000,00 zł
- środki zewnętrzne na zakup budynku SOSzW –
2 000 000,00 zł

3. Środki własne - 6 980 866,12 zł
4. Dotacje od gmin - 4 278 868,09 zł



FINANSOWANIE 2019-2020

1. Wydatki inwestycyjne ogółem – 55 233 506,21 zł

2. Pozyskane dotacje – 34 109 607,00 zł
w tym:

- Fundusz Dróg Samorządowych – 14 755 804,68 zł
- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 3 477 848,00 zł
- środki z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego – 2 762 435,30 zł

- Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej - 72 460,13 zł 
- Usuwanie Skutków Klęsk Żywiołowych - 2 116 005,00 zł

- środki WFOŚiGW – 97 305,00 zł
- Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 – 186 960,44 zł

- Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 - 97 851,45 zł
- Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków - 45 000,00 zł

- środki z PFRON - 81 000,00 zł
- środki zewnętrze na budowę strażnicy - 5 917 000,00 zł

- środki zewnętrzne na zakup budynku SOSzW – 4 500 000,00 zł

3. Środki własne – 13 680 283,25 zł
4. Dotacje od gmin – 7 443 552,96 zł



Zadania inwestycyjne zrealizowane 
w 2019 roku



FUNDUSZ DRÓG 
SAMORZĄDOWYCH



Przebudowa drogi powiatowej nr 4248W Cierpięta – Grębków –
Wyszków – długość odcinka 730m, km 8+920 – 9+650

W ramach zadania przebudowano odcinek drogi powiatowej o długości 730 mb. 
Wykonano m.in. warstwę wyrównawczą, nową nawierzchnię o szerokości 5,5m 
z mieszanek bitumiczno – mineralnych oraz obustronne pobocza z kruszywa 
naturalnego. 

Wartość inwestycji – 212 223,28 zł

środki z budżetu państwa w ramach Funduszu Dróg Samorządowych – 169 778,00 zł

środki z budżetu Powiatu Węgrowskiego – 21 222,64 zł

środki z budżetu Gminy Grębków – 21 222,64 zł 



w

Przebudowa drogi powiatowej nr 4248W Cierpięta – Grębków –
Wyszków – długość odcinka 730m, km 8+920 – 9+650



W ramach zadania przebudowano i rozbudowano drogę powiatową nr 4205W 

Sadowne - Morzyczyn o łącznej długości odcinka 2,412 km.

Ponadto wykonano:

• nową nawierzchnię bitumiczną o szerokości 6,0 m,                                       

• jednostronny chodnik o łącznej długości 813 m,

• rozbudowano most na rowie melioracyjnym „Wielącz”,

• obustronne pobocza z kruszywa łamanego o szerokości 1,0 m,

• oznakowanie poziome, pionowe oraz aktywne,

• zjazdy do działek z kostki oraz kruszywa.

Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 4205W Sadowne –
Morzyczyn wraz z rozbudową mostu na rowie Wielącz



Wartość inwestycji - 4 548 276,38 zł

 środki z budżetu państwa w ramach Funduszu Dróg Samorządowych - 3 444 784,00 zł

 środki z budżetu Powiatu Węgrowskiego - 551 746,19 zł

 środki z budżetu Gminy Sadowne - 551 746,19 zł

Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 4205W Sadowne –
Morzyczyn wraz z rozbudową mostu na rowie Wielącz



Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 4205W Sadowne –
Morzyczyn wraz z rozbudową mostu na rowie Wielącz



Poprawa bezpieczeństwa ruchu i zwiększenie dostępności transportowej 
na terenie powiatu poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 4230W 

Klimowizna – Ruchna - Szaruty

W ramach zadania  przebudowano drogę powiatową nr 4230W Klimowizna - Ruchna -Szaruty 

o łącznej długości odcinka 1,957 km.  

• wykonano nową nawierzchnię bitumicznej o szerokości 6,00 m,

• przebudowano skrzyżowanie z drogą niższej kategorii (droga gminna), 

• wybudowano ciąg pieszo-rowerowy o szerokości 3,50 m,   

• wykonano pobocza z kruszywa łamanego o szerokości 1,25 m, 

• wykonano przystanki komunikacyjne z peronami, 

• odwodniono korpus drogowy, 

• wykonano oznakowanie poziome, pionowe oraz aktywne, 

• ustawiono bariery typu U-14a oraz U-11a. 



Wartość inwestycji - 3 202 928,02 zł

 środki z budżetu państwa w ramach Funduszu Dróg Samorządowych – 1 499 499,00 zł

 środki z budżetu Powiatu Węgrowskiego – 851 714,51 zł

 środki z budżetu Gminy Liw – 851 714,51 zł

Poprawa bezpieczeństwa ruchu i zwiększenie dostępności transportowej 
na terenie powiatu poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 4230W 

Klimowizna - Ruchna - Szaruty



Poprawa bezpieczeństwa ruchu i zwiększenie dostępności transportowej 
na terenie powiatu poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 4230W 

Klimowizna – Ruchna - Szaruty



USUWANIE 
SKUTKÓW KLĘSK 
ŻYWIOŁOWYCH



Przebudowa drogi powiatowej nr 2249W Wyględówek (granica powiatu) 
od km 10+897 do km 11+627 o długości odcinka 0,73km

Roboty obejmowały wykonanie m.in.: 

• podbudowy z kruszywa naturalnego i łamanego, 

• nowej nawierzchni o szerokości 5m z betonu asfaltowego z obustronnym spadkiem daszkowym, 

• obustronnych poboczy o szerokości 1,00m z kruszywa łamanego. 

• remontu przepustu pod koroną drogi, 

• odtworzenia istniejących rowów przydrożnych, zjazdów na działki, 

• oznakowania pionowego, montażu barier energochłonnych, pielęgnacji zieleni. 



Wartość inwestycji - 606 716,55 zł

środki z budżetu państwa – 405 851,00

środki z budżetu Powiatu Węgrowskiego –100 432,77 zł

środki z budżetu Gminy Wierzbno – 100 432,78 zł

Przebudowa drogi powiatowej nr 2249W Wyględówek (granica powiatu) 
od km 10+897 do km 11+627 o długości odcinka 0,73km



Przebudowa drogi powiatowej nr 2249W Wyględówek (granica powiatu) 
od km 10+897 do km 11+627 o długości odcinka 0,73km



Przebudowa drogi powiatowej nr 4210W Kamionna – Baczki – Stoczek 
na odcinku Baczki – Wieliczna, od km 3+800 do km 4+000, od km 4+000 

do km 5+565, od km 5+565 do km 5+580, długość odcinka 1,780km

Roboty obejmowały wykonanie m.in.: 

• robót pomiarowych, ziemnych, profilowania jezdni, nasypów, 

• podbudowy z kruszywa naturalnego i łamanego, 

• nowej nawierzchni o szerokości 5,5m z betonu asfaltowego z obustronnym spadkiem 
daszkowym, 

• obustronnych poboczy o szerokości 1,00m z kruszywa łamanego, 

• zjazdów na działki indywidualne, 

• remontu przepustów pod koroną drogi, odtworzenia istniejących rowów przydrożnych, 

• wycinki drzew, oznakowania poziomego i pionowego. 



Wartość inwestycji - 1 488 192,14 zł

środki z budżetu państwa – 867 265,00 zł 

środki z budżetu Powiatu Węgrowskiego – 450 197,51 zł

środki z budżetu Gminy Łochów – 170 729,63 zł

Przebudowa drogi powiatowej nr 4210W Kamionna – Baczki – Stoczek 
na odcinku Baczki – Wieliczna, od km 3+800 do km 4+000, od km 4+000 

do km 5+565, od km 5+565 do km 5+580, długość odcinka 1,780km



Przebudowa drogi powiatowej nr 4210W Kamionna – Baczki – Stoczek 
na odcinku Baczki – Wieliczna, od km 3+800 do km 4+000, od km 4+000 

do km 5+565, od km 5+565 do km 5+580, długość odcinka 1,780km



Przebudowa drogi powiatowej nr 4235W Miedzna – Orzeszówka –
(granica powiatu) Sabnie w miejscowości Orzeszówka, od km 3+670 

do km 3+815, od km 3+815 do 4+669 długość odcinka 0,999km

Roboty obejmowały wykonanie m.in.: 

• profilowania jezdni, 

• podbudowy z kruszywa naturalnego i łamanego, 

• nowej nawierzchni o szerokości 5,5m z betonu asfaltowego z obustronnym spadkiem 
daszkowym, 

• obustronnych poboczy o szerokości 1,00m z kruszywa łamanego. 

• remontu przepustu pod koroną drogi, odtworzenia istniejących rowów przydrożnych,

• oznakowania pionowego. 



Wartość inwestycji - 708 850,76 zł

środki z budżetu państwa – 464 061,00 zł 

środki z budżetu Powiatu Węgrowskiego –122 394,88 zł

środki z budżetu Gminy Miedzna –122 394,88 zł

Przebudowa drogi powiatowej nr 4235W Miedzna – Orzeszówka –
(granica powiatu) Sabnie w miejscowości Orzeszówka, od km 3+670 

do km 3+815, od km 3+815 do 4+669 długość odcinka 0,999km



Przebudowa drogi powiatowej nr 4235W Miedzna – Orzeszówka –
(granica powiatu) Sabnie w miejscowości Orzeszówka, od km 3+670 

do km 3+815, od km 3+815 do 4+669 długość odcinka 0,999km



Przebudowa drogi powiatowej nr 2252W Milew (granica powiatu) 
Trzebucza – Kózki w miejscowości Kolonia Sinołęka, Stawiska 

od km 3+540 do km 3+810, od km 3+810 do km 4+028, od km 4+028 
do km 4+480 o długości odcinka 0,940 km

Roboty obejmowały wykonanie m.in.: 

• nowej nawierzchni o szerokości 5 m z betonu asfaltowego z obustronnym spadkiem 
daszkowym, 

• obustronnych poboczy o szerokości 1,00m z kruszywa łamanego,

• remontu przepustów oraz odtworzenia istniejących rowów przydrożnych.



Wartość inwestycji - 649 403,89 zł

środki z budżetu państwa – 378 828,00 zł

środki z budżetu Powiatu Węgrowskiego – 135 287,95 zł

środki z budżetu Gminy Grębków – 135 287,94 zł

Przebudowa drogi powiatowej nr 2252W Milew (granica powiatu) 
Trzebucza – Kózki w miejscowości Kolonia Sinołęka, Stawiska 

od km 3+540 do km 3+810, od km 3+810 do km 4+028, od km 4+028 
do km 4+480 o długości odcinka 0,940 km



Przebudowa drogi powiatowej nr 2252W Milew (granica powiatu) 
Trzebucza – Kózki w miejscowości Kolonia Sinołęka, Stawiska 

od km 3+540 do km 3+810, od km 3+810 do km 4+028, od km 4+028 
do km 4+480 o długości odcinka 0,940 km



FUNDUSZ OCHRONY 
GRUNTÓW ROLNYCH



Przebudowa drogi powiatowej nr 4229W Węgrów – Ruchna – Rozbity 
Kamień (granica powiatu) oraz ul. Zwycięstwa i Al. Siedlecka w Węgrowie  

Przebudowany odcinek drogi zlokalizowany jest w miejscowości Ruchenka, gmina Liw. 

Roboty obejmowały wykonanie m.in..: 

• podbudowy z kruszywa łamanego,

• warstwy ścieralnej z masy mineralno – asfaltowej AC115 o grubości 4 cm,

• warstwy wiążącej z masy mineralno – asfaltowej AC 16W o grubości 5 cm,

• obustronnych poboczy z kruszywa łamanego o grubości 10 cm, 

• zjazdów do nieruchomości z betonowej kostki brukowej wraz z przepustami z rur PEHD,

• oczyszczenia rowów z namułu i gruntu wraz z profilowaniem dna i skarp, 

• oznakowania pionowego.



Wartość inwestycji - 459 091,54 zł 

środki z budżetu Województwa Mazowieckiego – 100 000,00 zł

środki z budżetu Powiatu Węgrowskiego – 179 545,77 zł

środki z budżetu Gminy Liw – 179 545,77 zł

Przebudowa drogi powiatowej nr 4229W Węgrów – Ruchna – Rozbity 
Kamień (granica powiatu) oraz ul. Zwycięstwa i Al. Siedlecka w Węgrowie  



Przebudowa drogi powiatowej nr 4229W Węgrów – Ruchna – Rozbity 
Kamień (granica powiatu) oraz ul. Zwycięstwa i Al. Siedlecka w Węgrowie  



MAZOWIECKI 
INSTRUMENT 
WSPARCIA DRÓG 
LOKALNYCH 



Przebudowa drogi powiatowej nr 4201W Pogorzelec – Barchów 
od drogi krajowej nr 50 w km od km 0+000 do 5+600

Zadanie obejmowało m.in.:

• przebudowę odcinka drogi o długości 5 600 m,

• wykonanie robót ziemnych (wykopy, nasypy), zdjęcie humusu, 

• wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego,

• wyrównanie podbudowy masami bitumicznymi, 

• wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego oraz z kostki brukowej, 

• humusowanie skarp i ich umocnienie elementami prefabrykowanymi, 

• ustawienie krawężników betonowych,

• wykonanie oznakowania poziomego i pionowego. 



2018 r.

Wartość wykonanych robót: 2 147 085, 35 zł

 środki z budżetu państwa – 1 288 251,21 zł

 środki z budżetu Powiatu Węgrowskiego – 429 417,07 zł

 środki z budżetu Gminy Łochów – 429 417,07 zł

2019 r.

Wartość wykonanych robót: 2 127 534,49 zł

 środki z budżetu państwa – 1 184 292,09 zł

 środki z budżetu Powiatu Węgrowskiego – 471 621,20 zł

 środki z budżetu Gminy Łochów – 471 621,20 zł

Przebudowa drogi powiatowej nr 4201W Pogorzelec – Barchów 
od drogi krajowej nr 50 w km od km 0+000 do 5+600

Wartość całkowita – 4 274 619,84 zł



Przebudowa drogi powiatowej nr 4201W Pogorzelec – Barchów 
od drogi krajowej nr 50 w km od km 0+000 do 5+600



OTWARTE STREFY 
AKTYWNOŚCI 



Budowa strefy aktywności na terenie miasta Węgrów w ramach programy 
rozwoju małej infrastruktury sportowo – rekreacyjnej o charakterze 

wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA)

W ramach zadania wykonano siłownię plenerową wyposażoną w stanowiska
do ćwiczeń siłowych tj. prasa nożna, twister, motyl, wyciskanie siedząc a także strefę
relaksu składającą się z stołu betonowego do tenisa oraz stołu szachowego
metalowego. Ustawiono ławki, wokół których nasadzono roślinność. Zamontowano
także stojak na rowery.

Wartość inwestycji - 49 361,77 zł 

środki z budżetu Powiatu Węgrowskiego – 24 680,89 zł 

środki z budżetu FRKF – 24 680,88 zł



Budowa strefy aktywności na terenie miasta Węgrów w ramach programy 
rozwoju małej infrastruktury sportowo – rekreacyjnej o charakterze 

wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA)



Budowa strefy aktywności na terenie miejscowości Kaliska, gm. Łochów 
w ramach programy rozwoju małej infrastruktury sportowo – rekreacyjnej 

o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA)

Strefa wyposażona w sprzęty do wysiłku siłowego i sprzęt sprawnościowy dla dzieci, a 
także strefę gier oraz odpoczynku z ławkami i stojakami na rowery. Siłownia została 
wyposażona w sześć różnych urządzeń do ćwiczeń siłowych tj. wioślarz i jeździec na 
pylonie, orbitrek i biegacz na pylonie oraz surfer i twister na pylonie. Plac zabaw 
składa się z trzech zestawów sprawnościowych. W strefie relaksu ustawiono stolik do 
szachów oraz stół betonowy do gry w piłkarzyki. 

Wartość inwestycji - 95 558,50 zł 

środki z budżetu Powiatu Węgrowskiego – 47 779,25 zł 

środki z budżetu FRKF – 47 779,25 zł



Budowa strefy aktywności na terenie miejscowości Kaliska, gm. Łochów 
w ramach programy rozwoju małej infrastruktury sportowo – rekreacyjnej 

o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA)



POZOSTAŁE 
INWESTYCJE



Zakup budynku na potrzeby Specjalnego Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego w Węgrowie 

Zadanie uzyskało dofinansowanie z rezerwy celowej budżetu państwa na zakup części
dydaktycznej budynku na potrzeby Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
w Węgrowie.

Wartość inwestycji – 4 214 319,00 zł:

 środki z budżetu państwa – 2 500 000,00 zł

 środki z budżetu Powiatu Węgrowskiego – 1 714 319,00 zł



Zakup budynku na potrzeby Specjalnego Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego w Węgrowie 



Przebudowa drogi powiatowej nr 4220W Kosów Lacki (granica powiatu) –
Miedzna w m. Miedzna (ul. Przechodnia) 

W ramach przebudowy wykonano jezdnię o szerokości 5,5 m z betonu asfaltowego
oraz pobocza żwirowe o szerokości 1,0 m. Istniejące zjazdy zostały przebudowane,
zaś przepusty rurowe pod zjazdami oczyszczone z namułu. Odtworzono rowy przydrożne,
a przepusty pod koroną drogi wyremontowano. Zjazdy do dróg gminnych utwardzono masą
mineralno – asfaltową, a dojścia do furtek ułożono z betonowej kostki brukowej.

Wartość inwestycji – 300 424,51 zł 

środki z budżetu Powiatu Węgrowskiego – 169 852,25 zł

środki z budżetu Gminy Miedzna – 130 572,26 zł



Przebudowa drogi powiatowej nr 4220W Kosów Lacki (granica powiatu) –
Miedzna w m. Miedzna (ul. Przechodnia) 



Przebudowa drogi powiatowej nr 2252W Milew (granica powiatu) –
Trzebucza – Kózki w m. Trzebucza w zakresie wykonania chodnika 

Zakres zadania obejmuje m.in.:

• wykonanie ścieków pochodnikowych z elementów prefabrykowanych na ławie betonowej,

• wykonanie chodnika i zjazdów z betonowej kostki brukowej na podbudowie z kruszywa łamanego
i podsypce cementowo-piaskowej

Całkowity koszt inwestycji to 106 791,51 zł.

Zadanie w 100% finansowane ze środków budżetu Powiatu Węgrowskiego. 



Przebudowa drogi powiatowej nr 2252W Milew (granica powiatu) –
Trzebucza – Kózki w m. Trzebucza w zakresie wykonania chodnika 



Wsparcie Komendy Powiatowej 
Państwowej Straży Pożarnej

Budowa Strażnicy Komendy Powiatowej
Państwowej Straży Pożarnej oraz Jednostki
Ratowniczo-Gaśniczej w Węgrowie

• środki z budżetu państwa – 3 015 000,00 zł

• środki z rezerwy celowej budżetu państwa –
2 800 000,00 zł

• środki Funduszu Wsparcia – 102 000,00 zł

Zakup samochodów dla Komendy Powiatowej
Straży Pożarnej w Węgrowie

• samochód operacyjny - 125 000,00 zł 

• samochód zaopatrzeniowy – 173 000,00 zł



Budowa Strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej 
oraz Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Węgrowie



Utworzenie nowej pracowni informatycznej na potrzeby 
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Węgrowie

W ramach zadania:

• wykonano instalację sieciową na 24 stanowiska,

• zakupiono i zamontowano sprzęt: switch 24 porty, szafa 19`, monitor wieloformatowy, urządzenie 
wielofunkcyjne, projektor multimedialny, 20 zestawów komputerowych, oprogramowanie (20 
licencji).

Wartość zadania 99 500,00 zł:

 środki z budżetu województwa mazowieckiego – 48 500,00 zł 

 środki z budżetu Powiatu Węgrowskiego – 51 000,00 zł



Utworzenie nowej pracowni informatycznej na potrzeby 
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Węgrowie



Zakup ubrań typu NOMEX

W ramach zadania dokonano zakupu 9 sztuk ubrań typu NOMEX.

Wartość zadania 33 500,00 zł:

 środki z WFOŚiGW – 30 000,00 zł

 środki z budżetu Powiatu Węgrowskiego – 3 500,00 zł



Zakup ubrań typu NOMEX



Terenowa infrastruktura służąca rozwojowi edukacji ekologicznej w placówkach 
oświatowych powiatu węgrowskiego realizowana poprzez utworzenie 

infrastruktury terenowej z jednoczesnym prowadzeniem warsztatów z zakresu 
ochrony środowiska przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych 

im. Jana Kochanowskiego

W ramach budowy ścieżki edukacyjno ekologicznej zostały wykonane następujące prace:

• zakup terenowych pomocy edukacyjnych 7 szt.:

• zakup tablic edukacyjnych 7 szt.:

• zakup tabliczek informacyjnych do oznaczania gatunków roślin 20 szt.

• zakup pomocy dydaktycznych do przeprowadzenia warsztatów 19 szt.

• zakup i nasadzenie roślin 555 szt. 

• zakup koszy na odpady 4 szt.

• zakup ławostołów 5szt.

• przeprowadzenie warsztatów z zakresu ekologii i ochrony środowiska 44h

Wartość zadania 130 116,74 zł:

 środki WFOŚiGW – 67 305,00 zł

 środki z budżetu Powiatu Węgrowskiego – 62 811,74 zł



Terenowa infrastruktura służąca rozwojowi edukacji ekologicznej w placówkach 
oświatowych powiatu węgrowskiego realizowana poprzez utworzenie 

infrastruktury terenowej z jednoczesnym prowadzeniem warsztatów z zakresu 
ochrony środowiska przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych 

im. Jana Kochanowskiego



DOPOSAŻENIE ZARZĄDU 
DRÓG POWIATOWYCH 

W WĘGROWIE 



Zakup dwóch samochodów ciężarowych typu wywrotka z napędem 6x4 

MAN TGS 26.440 - 291 510,00 zł 
Mercedes-Benz 2644 - 309 960,00 zł 



Zakup dwóch ciągników komunalnych z napędem 4x4  

Yanmar AF 16 i Yanmar AF 15 - 73 900,00 zł



Zakup koparko-ładowarki 

JCB 3 CX: 231 732,00 zł 



Zadania inwestycyjne realizowane 
w 2020 roku



FUNDUSZ DRÓG 
SAMORZĄDOWYCH



Przebudowa dróg powiatowych: nr 4249W Wierzbno – Grębków – Kopcie 
km 13+571,45 – 14+285,00 oraz drogi powiatowej nr 3675W Józefin 

(granica powiatu) – Chojeczno Sybilaki – Kopcie km 9+665,00 – 9+906,00 
o łącznej dł. 954,55 mb

Zakres robót w ramach zadania:

 wykonanie nawierzchni bitumicznej z dwóch warstw betonu asfaltowego na podbudowie

z kruszywa łamanego na dł. 954,55 mb

 budowa jednostronnego chodnika z betonowej kostki brukowej

 wykonanie jednostronnego pobocza z kruszywa łamanego 0/31,5 mm

 wykonanie zjazdów do nieruchomości z betonowej kostki brukowej lub z nawierzchni

bitumicznej wraz z wymianą przepustów z rur PEHD

 odwodnienie korpusu jezdni

 wykonanie oznakowanie pionowego i poziomego.



Wartość inwestycji - 1 002 567,08 zł

środki z budżetu państwa w ramach Funduszu Dróg Samorządowych – 654 500,00 zł

środki z budżetu Powiatu Węgrowskiego - 174 033,54 zł

środki z budżetu Gminy Grębków - 174 033,54 zł

Przebudowa dróg powiatowych: nr 4249W Wierzbno – Grębków – Kopcie 
km 13+571,45 – 14+285,00 oraz drogi powiatowej nr 3675W Józefin 

(granica powiatu) – Chojeczno Sybilaki – Kopcie km 9+665,00 – 9+906,00 
o łącznej dł. 954,55 mb



Przebudowa dróg powiatowych: nr 4249W Wierzbno – Grębków – Kopcie 
km 13+571,45 – 14+285,00 oraz drogi powiatowej nr 3675W Józefin 

(granica powiatu) – Chojeczno Sybilaki – Kopcie km 9+665,00 – 9+906,00 
o łącznej dł. 954,55 mb



Przebudowa drogi powiatowej nr 4223W Węgrów – Międzyleś wraz z 
przebudową dwóch skrzyżowań z drogą powiatową nr 4232W Miedzna –
Poszewka i drogą powiatową nr 4231W Miedzna – Tchórzowa oraz drogą 

powiatową nr 4222W Wrotnów – Tchórzowa – Starawieś

Zakres inwestycji obejmuje:

• przebudowę DP nr 4223W o długości 5 579,89 mb i szerokości 6,0 m wraz z przebudową dwóch skrzyżowań 

z DP nr 4232W i DP nr 4231W oraz DP nr 4222W 

• wykonanie obustronnych poboczy z kruszywa łamanego o szerokości 1,0 m 

• wykonanie chodnika o szerokości 2,0 m i długości 1 043,59 m

• wykonanie ścieżki pieszo – rowerowej i długości 1 470,84 m 

• wykonanie zjazdów do przyległych nieruchomości 

• remont przepustów, 

• roboty ziemne pod warstwy konstrukcyjne, 

• ustawienie krawężników, obrzeży, ustawienie ścianek oporowych, 

• montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu, 

• wykonanie oznakowania pionowego i poziomego,



Wartość inwestycji - 7 237 168,16 zł

 środki z budżetu państwa w ramach Funduszu Dróg Samorządowych – 4 877 042,97 zł

 środki z budżetu Powiatu Węgrowskiego – 1 180 062,60 zł

 środki z budżetu Gminy Miedzna – 1 180 062,59 zł

Zadanie realizowane w latach 2020-2021.

Przebudowa drogi powiatowej nr 4223W Węgrów – Międzyleś wraz z 
przebudową dwóch skrzyżowań z drogą powiatową nr 4232W Miedzna –
Poszewka i drogą powiatową nr 4231W Miedzna – Tchórzowa oraz drogą 

powiatową nr 4222W Wrotnów – Tchórzowa – Starawieś



Rozbudowa ulic Żeromskiego, Polnej i Wieniawskiego w Węgrowie



W zakres robót wchodzi m.in.: 

• wykonanie nawierzchni bitumiczna na odcinku 999,50 mb

• przebudowa chodników i zjazdów oraz wykonanie ciągu pieszo-rowerowego

• wykonanie oznakowania poziomego i pionowego

• przebudowa urządzeń telekomunikacyjnych

• skanalizowanie całego odcinka drogi

• wykonanie dwóch skrzyżowań typu rondo

• wykonanie oznakowania poziomego, grubowarstwowego oraz oznakowania pionowego

Rozbudowa ulic Żeromskiego, Polnej i Wieniawskiego w Węgrowie



Wartość inwestycji - 5 987 935,71 zł

 środki z budżetu państwa w ramach Funduszu Dróg Samorządowych - 4 110 200,71 zł 

 środki z budżetu Powiatu Węgrowskiego – 938 867,50 zł

 środki z budżetu Miasta Węgrów – 938 867,50 zł

Zadanie realizowane w latach 2020-2021. 

Rozbudowa ulic Żeromskiego, Polnej i Wieniawskiego w Węgrowie



Rozbudowa ulic Żeromskiego, Polnej i Wieniawskiego w Węgrowie



MAZOWIECKI 
INSTRUMENT WSPARCIA 
INFRASTRUKTURY 
SPORTOWEJ 
MAZOWSZE 2020



Przebudowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych 
w Sadownem

Zakres robót w ramach zadania:

 modernizacja podłogi i montaż wykładziny Tarkiett Linosport 3,2 xF

na podkładzie gumowo-korkowym,

 szpachlowanie i malowanie ścian oraz sufitów,

 wymiana oświetlenia,

 montaż wentylacji sali,

 założenie rolet na istniejącej stolarce okiennej.



Wartość inwestycji - 194 569,95 zł

 środki z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego – 100 000,00 zł

 środki z budżetu Powiatu Węgrowskiego – 94 569,95 zł

Przebudowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych 
w Sadownem



Przebudowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych 
w Sadownem



MAZOWIECKI 
INSTRUMENT 
WSPARCIA 
SUSZA
MAZOWSZE



Budowa automatycznej stacji meteorologicznej w miejscowości Pniewnik

Zakres robót w ramach zadania:

 dostawa i montaż elementów wchodzących w skład stacji: szafa loggera, odciąg1,

odciąg2, wiatromierz, czujnik usłonecznienia, czujnik temperatury i wilgotności

względnej powietrza, deszczomierz korytkowy, czujnik temperatury przygruntowej,

 wykonanie ogrodzenia terenu na którym znajdować się będzie stacja.

Wartość inwestycji - 51 740,00 zł

 środki z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego – 41 392,00 zł 

 środki z budżetu Gminy Korytnica – 10 348,00 zł



Program
Operacyjny 
Polska 
Cyfrowa 
na lata 
2014-2020



Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej 
w systemie kształcenia zdalnego

W ramach zadania zakupiono:

• laptop Dell Vostro 3590 – 21 sztuk,

• tablet Huawei MediaPad T5 – 21 sztuk,

• oprogramowanie Office 2019 Home & Student – 21 sztuk,

• słuchawki z mikrofonem Cobra MT3594 USB – 21 sztuk,

• słuchawki Qoltec 50802 (dokanałowe, z mikrofonem) – 21 sztuk,

• etui i klawiatura do tabletu Huawei MediaPad T5 – 21 sztuk.

Sprzęt zakupiony w ramach projektu został rozdysponowany do 7 szkół, które podlegają
pod Powiat Węgrowski.



Wartość zadania - 97 851,45 zł

Zadanie finansowane w 100% w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-
2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1:
„Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu
o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. zdalna Szkoła –
wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego.

Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej 
w systemie kształcenia zdalnego



Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej 
w systemie kształcenia zdalnego



Program
Operacyjny 
Wiedza 
Edukacja
Rozwój
na lata 
2014-2020



Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej 
w okresie epidemii COVID – 19

W ramach projektu zakupiono:

• urządzenie wielofunkcyjne Oki MC573DN - 1 szt.,

• urządzenie wielofunkcyjne Oki MB492DN - 1 szt.,

• urządzenie wielofunkcyjne HP LaserJet Pro M227fdw - 16 szt.,

• notebook Acer Aspire 3 15.6” - 33 szt.,

• maseczki – 2 400 szt.,

• rękawiczki – 3 143 szt.,

• płyny i żele do dezynfekcji – 1 060 litrów,

• łóżko polowe wraz z materacem, pokrowiec, ochraniacz na materac, prześcieradło, zestaw pościelowy – 15 szt.,

• koc – 15 szt.,

• pościel – 15 szt.,

• mata dezynfekcyjna – 2 szt.,

• ręczniki – 45 szt.,

• bezdotykowy dozownik – 6 szt.,

• bezdotykowy termometr - 6 szt.,

• kombinezon – 50 szt.,

• fartuch – 200 szt.,

• przyłbica – 100 szt.,

• ozonator – 2 szt.,

• lampa bakteriobójcza – 1 szt.



Wartość zadania – 186 960,44 zł

Zadanie w 100% finansowane ze środków europejskich oraz ze środków dofinansowania w formie 
współfinansowania krajowego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacji Rozwój na lata 
2014-2020 – Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, 
PI 9iv: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym 
opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym.  

Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej 
w okresie epidemii COVID – 19



Państwowy 
Fundusz 
Rehabilitacji 
Osób 
Niepełnosprawnych



W ramach zadania dokonano zakupu nowego, nieużywanego, wyprodukowanego w 2019 roku
samochodu VOLKSWAGEN Caravelle 6.1.

Auto jest 9-cio osobowe, przystosowane do przewozu osób niepełnosprawnych z możliwością
przewożenia jednej osoby na wózku inwalidzkim.

Likwidacja barier transportowych poprzez zakup pojazdu przeznaczonego 
do przewozu uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Jaworku

Wartość zadania – 156 800,00 zł

 środki z budżetu PFRON – 81 000,00 zł

 środki z budżetu Powiatu Węgrowskiego – 75 800,00 zł

Zadanie zostało zrealizowane w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami II”,
w obszarze D.



Likwidacja barier transportowych poprzez zakup pojazdu przeznaczonego 
do przewozu uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Jaworku



POZOSTAŁE 
INWESTYCJE



Remont i przebudowa zabytkowego ogrodzenia przy Środowiskowym Domu 
Samopomocy w Miedznie, zespół dworski, tj. budynek  dworu 

wraz z działką  nr 542/3 oraz ogrodzeniem wzdłuż nr 542/3 i 541 
w m. Miedzna, pow. węgrowski

Przedmiotem zadania jest remont i przebudowa zabytkowego ogrodzenia

przy Środowiskowym Domu Samopomocy w Miedznie. Ogrodzenie zostało odcinkowo

rozebrane w miejscach, gdzie występowały odchylenia od pionu oraz znaczne ubytki

i zawilgocenia. Odcinkowo zostało przemurowane. Wykonano nowe tynki, podmurówki,

słupy oraz betonowe daszki. Przęsła zostały oczyszczone oraz pomalowane.

Wartość inwestycji - 142 109,29 zł,

 środki z budżetu Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków - 45 000,00 zł

 środki z budżetu Powiatu Węgrowskiego – 97 109,29 zł



Remont i przebudowa zabytkowego ogrodzenia przy Środowiskowym Domu 
Samopomocy w Miedznie, zespół dworski, tj. budynek  dworu 

wraz z działką  nr 542/3 oraz ogrodzeniem wzdłuż nr 542/3 i 541 
w m. Miedzna, pow. węgrowski



Przebudowa drogi powiatowej nr 4206W Sadowne – Sokółka – Kołodziąż
poprzez budowę chodnika w m. Sokółka o dł. ok. 364,5 mb

Zakres robót w ramach zadania:

• roboty przygotowawcze i rozbiórkowe,

• roboty ziemne w zakresie usunięcia warstwy ziemi urodzajnej (humusu),

• ustawienie krawężników, obrzeży i oporników na ławach betonowych,

• wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego pod zjazdy,

• wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego pod chodnik, 

• wykonanie chodnika i zjazdów z betonowej kostki brukowej na podsypce cementowo-
piaskowej.



Wartość inwestycji - 113 941,30 zł 

środki z budżetu Powiatu Węgrowskiego – 56 970,65 zł 

środki z budżetu Gminy Sadowne – 56 970,65 zł

Przebudowa drogi powiatowej nr 4206W Sadowne – Sokółka – Kołodziąż
poprzez budowę chodnika w m. Sokółka o dł. ok. 364,5 mb



Przebudowa drogi powiatowej nr 4206W Sadowne – Sokółka – Kołodziąż
poprzez budowę chodnika w m. Sokółka o dł. ok. 364,5 mb



Przebudowa drogi powiatowej nr 4229W Węgrów – Ruchna – (granica 
powiatu) Rozbity Kamień oraz ul. Zwycięstwa i Al. Siedlecka w Węgrowie

Zakres prac w ramach inwestycji:

• wykonanie nawierzchni jezdni o dł. 653,38,

• karczowanie krzaków i podszycia,

• regulacja włazów studni kanalizacyjnych,

• wykonanie obustronnych poboczy z kruszywa łamanego 0/31,50 mm - wykonanie 
oznakowania pionowego,

• wykonanie zjazdów do nieruchomości z betonowej kostki brukowej oraz o nawierzchni 
bitumicznej wraz z przepustami z rur PEHD,

• oczyszczenie rowów z namułu i gruntu wraz z profilowaniem dna i skarp.



Wartość inwestycji - 575 653,33 zł:

 środki z budżetu Powiatu Węgrowskiego – 287 826,67 zł 

 środki z budżetu Gminy Liw – 287 826,66 zł 

Przebudowa drogi powiatowej nr 4229W Węgrów – Ruchna – (granica 
powiatu) Rozbity Kamień oraz ul. Zwycięstwa i Al. Siedlecka w Węgrowie



Przebudowa drogi powiatowej nr 4229W Węgrów – Ruchna – (granica 
powiatu) Rozbity Kamień oraz ul. Zwycięstwa i Al. Siedlecka w Węgrowie



Przebudowa drogi powiatowej nr 4220W Kosów Lacki (granica powiatu) 
– Miedzna w m. Miedzna (ul. Przechodnia) w zakresie wykonania 

warstwy ścieralnej

Zakres prac w ramach inwestycji:

• roboty przygotowawcze, roboty rozbiórkowe, regulacje włazów studni kanalizacyjnych, 
regulacje pionową studzienek dla zaworów wodociągowych, 

• ustawienie krawężników betonowych i obrzeż betonowych na podsypce, wykonanie 
nawierzchni chodników i zjazdów na podsypce cementowo – piaskowej,

• wykonanie warstwy wyrównawczej z masy mineralno – asfaltowej AC 11W, wykonanie 
warstwy ścieralnej z masy mineralno – asfaltowej AC 11S na ciągu głównym i włączeniach 
dróg gminnych, 

• wykonanie poboczy z kruszywa łamanego, 

• roboty  wykończeniowe.



Przebudowa drogi powiatowej nr 4220W Kosów Lacki (granica powiatu) 
– Miedzna w m. Miedzna (ul. Przechodnia) w zakresie wykonania 

warstwy ścieralnej

Wartość inwestycji – 198 725,53 zł:

 środki z budżetu Powiatu Węgrowskiego – 99 362,77 zł

 środki z budżetu Gminy Miedzna – 99 362,76 zł



Przebudowa drogi powiatowej nr 4220W Kosów Lacki (granica powiatu) 
– Miedzna w m. Miedzna (ul. Przechodnia) w zakresie wykonania 

warstwy ścieralnej



Przebudowa drogi powiatowej nr 3674W Jagodne (granica powiatu) –
Gałki w zakresie wykonania utwardzenia warstwami bitumicznymi

Zakres robót w ramach zadania:

• roboty przygotowawcze w zakresie usunięcia zakrzaczenia,

• usunięcie humusu,

• wyrównanie kruszywem łamanym istniejącej podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem,

• wykonanie warstwy mineralno-asfaltowych ze skropieniem i oczyszczeniem 
międzywarstwowym,

• wykonanie poboczy z kruszywa łamanego.

Wartość inwestycji – 291 000,00 zł:

 środki z budżetu Powiatu Węgrowskiego – 145 500,00 zł

 środki z budżetu Gminy Grębków – 145 500,00 zł



Przebudowa dojazdu do sali gimnastycznej przy I LO w Węgrowie

Zakres robót w ramach zadania:

 rozbiórka zniszczonego podkładu betonowego na wjeździe do sali gimnastycznej,

 deskowanie ławy fundamentowej pod ogrodzenie z elementów betonowych,

 zbrojenie ławy prętami stalowymi okrągłymi żebrowanymi,

 betonowanie ławy,

 wykonanie podłączenia odwodnienia liniowego do istniejącej studni  deszczowej,

 wykonanie nawierzchni z kostki brukowej.

Wartość inwestycji - 69 920,69 zł.

W 100% finansowane ze środków Powiatu Węgrowskiego.



Przebudowa dojazdu do sali gimnastycznej przy I LO w Węgrowie



Zakup budynku na potrzeby Specjalnego Ośrodka Szkolno-
Wychowawczego w Węgrowie wraz z jego modernizacją oraz 

wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej – etap II

Zadanie uzyskało dofinansowanie z rezerwy celowej budżetu państwa na zakup części

sportowej budynku na potrzeby Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Węgrowie.

Wartość inwestycji - 3 150 000,00 zł:

 środki z budżetu państwa – 2 000 000,00 zł

 środki z budżetu Powiatu Węgrowskiego – 1 150 000,00 zł

Planowany termin zakupu budynku: do końca listopada 2020 r.



Przebudowa drogi powiatowej nr 4239W w miejscowości 
Rabiany

W zakres robót wchodzi m.in.:

 roboty pomiarowe i przygotowawcze,

 odmulenie i oczyszczenie istniejących rowów,

 wykonanie chodnika z betonowej kostki brukowej,

 wykonanie ścieków,

 utwardzenie poboczy,

 przebudowa istniejących zjazdów,

 remont i oczyszczenie istniejących przepustów,

 wykonanie kanalizacji deszczowej,

 zagospodarowanie zielenią pasa drogowego.



Wartość inwestycji - 760 194,79 zł

 środki z budżetu Powiatu Węgrowskiego – 380 097,40 zł 

 środki z budżetu Gminy Korytnica – 380 097,39 zł

Przebudowa drogi powiatowej nr 4239W w miejscowości 
Rabiany



Modernizacja drogi powiatowej Stoczek – Wrotnów nr 4216W 
w miejscowościach Miednik i Kozołupy

Modernizacja drogi powiatowej Stoczek – Wrotnów nr 4216W w miejscowościach Miednik
i Kozołupy polegać będzie na wykonaniu nakładki jezdni z betonu asfaltowego: warstwa
ścieralna AC 11S gr. 4 cm oraz warstwa wyrównawcza AC 8W, śr. gr. 4 cm.

Pobocza oraz zjazdy zostaną wykonane z kruszywa naturalnego 0/31,5mm, grubości 10 cm.

Wartość inwestycji – 1 190 000,00 zł:

 środki z budżetu Powiatu Węgrowskiego – 559 300,00 zł

 środki z budżetu Gminy Stoczek – 630 700,00 zł

Zadanie realizowane na podstawie porozumienia powierzającego zadanie do realizacji
Gminie Stoczek.

Termin realizacji – 30.11.2020 rok.



Modernizacja stropodachu Sali Konferencyjnej w Starostwie Powiatowym 
w Węgrowie

Zakres robót w ramach zadania:

• rozbiórka starego pokrycia dachu z papy oraz piany PU

• rozbiórka obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych

• pokrycie dachu papą termozgrzewalną

• wykonanie konstrukcji dachu z profili stalowych

• wykonanie pokrycia dachowego z płyty warstwowej z rdzeniem z piany poliuretanowej
o grubości 10cm

• montaż obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych.

Wartość zadania - 96 886,34 zł

W 100% finansowane ze środków Powiatu Węgrowskiego.



Modernizacja stropodachu Sali Konferencyjnej w Starostwie Powiatowym 
w Węgrowie



Remont budynku przy Starostowie Powiatowym 

Zakres robót w ramach zadania:

• zbicie uszkodzonych tynków,

• uzupełnienie ubytków, 

• ocieplenie styropianem fasadowym białym 5cm, 

• nałożenie tynku silikonowego zgonie z technologią producenta, 

• pokrycie dachu blachą trapezową,

• wykonania  obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych 

Wartość zadania - 17 975,22 zł

W 100% finansowane ze środków Powiatu Węgrowskiego.



Remont budynku przy Starostowie Powiatowym 



DOKUMENTACJE 
PROJEKTOWE



Wykonanie dokumentacji projektowej dla budynku ZSP 
w Łochowie

Dokumentacja dotyczy rozbudowy budynku ZSP w Łochowie. Rozbudowa polegać będzie
na dobudowie nowego pawilonu dydaktycznego. Rozbudowa piętrowa, kryta stropodachem
żelbetonowym z ociepleniem. Projektowana część połączona będzie z istniejącym budynkiem
łącznikiem parterowym. Przy realizacji inwestycji przewidziano przebudowę tarasu
i schodków zewnętrznych przy istniejącej części budynku.

Całkowity koszt wykonania dokumentacji – 137 760,00 zł

W 100% finansowane ze środków Powiatu Węgrowskiego.



Wykonanie dokumentacji projektowej dla budynku ZSP 
w Łochowie



Wykonanie dokumentacji technicznej dot. rozbudowy drogi 
powiatowej nr 4201W Pogorzelec – Barchów

Założenia projektowe:

• długość odcinka objętego opracowanie – ok. 2,03 km (odcinek od przejazdu kolejowego w Barchowie do drogi

krajowej nr 50),

• rozbudowa drogi powiatowej – szer. nawierzchni 6,0 m,

• budowa jednostronnego chodnika,

• budowa miejsc postojowych w pobliżu świetlicy wiejskiej,

• budowa odwodnienia wgłębnego,

• usunięcie kolizji w zakresie sieci uzbrojenia terenu: sieć wodociągowa, sieć kanalizacji sanitarnej, sieć

teletechniczna, sieć energetyczna (skablowanie linii).

Całkowita koszt wykonania dokumentacji – 178 534,50 zł

W 100% finansowane ze środków Powiatu Węgrowskiego.



Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi 
powiatowej nr 4244W Wierzbno – Karczewiec

W ramach zadania zaprojektowano przebudowę drogi powiatowej nr 4244W o łącznej długości
odcinka 6920 mb.

W ramach przebudowy drogi zaprojektowano jezdnię o szerokości 6,0 m, chodnik
w wyznaczonych miejscach, obustronne pobocza z kruszywa łamanego, zjazdy na przylegle
nieruchomości, zatoki autobusowe z peronami, ułożenie warstw konstrukcyjnych nawierzchni
z betonu asfaltowego oraz podbudowy z kruszywa łamanego.

Całkowity koszt wykonania dokumentacji – 182 040,00 zł

W 100% finansowane ze środków Powiatu Węgrowskiego.



Wykonanie dokumentacji przebudowy drogi powiatowej nr 2252W 
Trzebucza – Milew na odcinku 2252W Trzebucza – Milew na odcinku 

300 mb wraz z odtworzeniem rowów na odcinku 550 mb

Termin wykonania – 12.12.2020 r.

Całkowita wartość wykonania dokumentacji 49 938,00 zł

W 100% finansowane ze środków Powiatu Węgrowskiego

Założenia projektowe:

• rozbudowa drogi powiatowej nr 2252W na odcinku ok. 400 mb,

• budowa zjazdów do posesji i na działki rolne – 15 szt.,

• budowa elementów odwodnienia jezdni i korpusu całego odcinka drogi,

• budowa kanału technologicznego.



Wykonanie zabezpieczeń przeciwpożarowych w budynku 
Internatu ZSP w Węgrowie

Termin wykonania – 15.12.2020 r.

Całkowita wartość wykonania dokumentacji 20 000,00 zł

W 100% finansowane ze środków Powiatu Węgrowskiego

Zadanie polega na opracowaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej, w skład której wchodzi:

• projekt wykonawczy instalacji systemu sygnalizacji pożarowej obejmującego ochroną całkowitą

budynek Internatu Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kochanowskiego w Węgrowie,

• projekt wykonawczy instalacji systemu oddymiania wraz z symulacją komputerową CFD

potwierdzającą skuteczność zaprojektowanych rozwiązań wraz z projektem dostosowania istniejącej

stolarki drzwiowej do spełnienia wymagań przepisów techniczno-budowlanych w zakresie klasy

odporności ogniowej dla ewakuacyjnej klatki schodowej w budynku Internatu Zespołu Szkół

Ponadpodstawowych im. Jana Kochanowskiego w Węgrowie,

• projekt instalacji oświetlenia awaryjno-ewakuacyjnego wraz z podświetlanymi znakami

wskazującymi kierunek ewakuacji.



Wykonanie dokumentacji technicznej dot. rozbudowy 
ul. Wiejskiej w Sadownem

Założenia projektowe:

• droga powiatowa nr 4202W ok. 2,10 km – odcinek od drogi krajowej nr 50 (dz. nr ew. 249 – obręb Sadowne,

gmina Sadowne) do dz. nr ew. 1290/2 (obręb Ocięte, Gmina Sadowne),

• droga powiatowa nr 4203W ok. 0,19 km – odcinek w sąsiedztwie dz. nr ew. 292 (obręb Sadowne, gmina

Sadowne), likwidacja istniejącego włączenia do drogi krajowej nr 50, połączenie z drogą powiatową

nr 4202W,

• przekrój ½: półuliczny: na odcinku ścisłej zabudowy, szlakowy: na odcinku niezabudowanym,

• szerokość poboczy 1,0 m,

• szerokość jezdni: 6,0 m,

• typ nawierzchni jezdni: mineralno-asfaltowa kategoria ruchu: KR3.

Termin wykonania – 30.07.2021 r.

Całkowita wartość wykonania dokumentacji 177 416,00 zł:

 środki z budżetu Powiatu Węgrowskiego – 103 416,00 zł

 środki z budżetu Gminy Sadowne – 74 000,00 zł



Wykonanie dokumentacji technicznej rozbudowa drogi 
powiatowej nr 4212W Stoczek – Stare Lipki

Założenia projektowe:

• długość przebudowy: ok. 3,88 km, km 0+000 – 3+880 – odcinek od istniejącej nawierzchni mineralno-asfaltowej

na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 4216W Stoczek – Wrotnów w miejscowości Stoczek do końca

prostej/krzywej przejściowej za skrzyżowaniem z drogą gminną w miejscowości Stare Lipki.

• kategoria ruchu: KR3,

• oznakowanie poziome, przekrój ½: półuliczny, szerokość poboczy: 1,0 m,

• szerokość jezdni: 6,0 m, zaprojektowanie ciągu pieszo-rowerowego,

• typ nawierzchni jezdni: mineralno-asfaltowa,

• odwodnienie. 

Termin wykonania – 30.11.2021 r.

Całkowita wartość wykonania dokumentacji 301 624,00 zł:

 środki z budżetu Powiatu Węgrowskiego – 203 583,00 zł

 środki z budżetu Gminy Stoczek – 98 041,00 zł



Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla rozbudowy drogi 
powiatowej nr 4204W Płatkownica – Morzyczyn – (granica powiatu) 

Kiełczew w miejscowościach: Morzyczyn Włościański i Morzyczyn Włóki 

Założenia projektowe:

• długość rozbudowy: km 3+235 – 5+005, ok. 1,77 km - odcinek od przebudowanego skrzyżowania z drogą

powiatową nr 4205W Sadowne - Morzyczyn w miejscowości Morzyczyn Włościański (sąsiedztwo dz. nr ew. 619,

obręb Morzyczyn Włościański, gmina Sadowne, powiat węgrowski) do granicy powiatów węgrowskiego

i ostrowskiego (dz. nr ew. 564, obręb Kiełczew, gmina Małkinia Górna, powiat ostrowski),

• przekrój ½: − półuliczny: na odcinku ścisłej zabudowy, − szlakowy: na odcinku niezabudowanym,

• szerokość poboczy: 1,0 m,

• szerokość jezdni: 6,0 m,

• typ nawierzchni jezdni: mineralno-asfaltowa,

• kategoria ruchu: KR3.

Termin wykonania – 30.11.2021 r.

Całkowita wartość wykonania dokumentacji 178 596,00 zł:

 środki z budżetu Powiatu Węgrowskiego – 106 596,00 zł

 środki z budżetu Gminy Sadowne – 72 000,00 zł



Wykonanie dokumentacji rozbudowy drogi powiatowej nr 4248W 
Cierpięta – Grębków – Wyszków, część I Żarnówka - Grębków

Założenia projektowe:

• rozbudowa drogi powiatowej o długości 1,075 km i szerokości 6,0 m,

• obustronne pobocza o szerokości 1,0 m z kruszywa łamanego, jednostronny chodnik o szerokości 2,0 m,

wykonanie odwodnienia drogi poprzez rowy przydrożne oraz przepusty pod korona drogi, wykonanie

zjazdów wraz z przepustami do nieruchomości przyległych, dostosowanie kategorii ruchu do KR3.

Zaprojektowanie oznakowania pionowego oraz poziomego.

• przebudowa przepustu pod koroną drogi, na rzece Śmierdziucha.

Termin wykonania – 30.06.2021 r.

Całkowita wartość wykonania dokumentacji 99 015,00 zł

W 100% finansowane ze środków Powiatu Węgrowskiego.



Wykonanie dokumentacji rozbudowy drogi powiatowej nr 4248W 
Cierpięta – Grębków – Wyszków, część II Grębków - Podsusze

Założenia projektowe:

• rozbudowa drogi powiatowej o długości 3,735 km i szerokości 6,0 m,

• obustronne pobocza o szerokości 1,0 m z kruszywa łamanego, jednostronny chodnik o szerokości 2,0 m,

wykonanie odwodnienia drogi poprzez rowy przydrożne oraz przepusty pod korona drogi, wykonanie

zjazdów wraz z przepustami do nieruchomości przyległych, dostosowanie kategorii ruchu do KR3.

Zaprojektowanie oznakowania pionowego oraz poziomego.

• przebudowa przepustu pod koroną drogi na dz. nr 664 obręb Podsusze, wraz z odtworzeniem konstrukcji

drogi.

Termin wykonania – 30.06.2021 r.

Całkowita wartość wykonania dokumentacji 139 113,00 zł

W 100% finansowane ze środków Powiatu Węgrowskiego.



Wykonanie dokumentacji przebudowy drogi powiatowej nr 4224W 
Popielów – Turna – Górki Borze

Założenia projektowe:

• długość: ok. 11,3 km – odcinek od skrzyżowania z drogą gminną w miejscowości Krypy (dz. nr ew.

692/2) do skrzyżowania z drogą powiatowa nr 2247W Kałuszyn (granica powiatu) - Wierzbno –

Roguszyn – Korytnica – Paplin w miejscowości Górki Borze (dz. nr ew. 124),

• kategoria ruchu: KR2, oznakowanie poziome, przekrój ½, szerokość poboczy: 1,0 m, szerokość

jezdni: 6,0 m,

• dostosować obiekty mostowe do założonych parametrów drogi (wymagane poszerzenie/przebudowa

dwóch istniejących obiektów mostowych),

• uwzględnić przebudowę/remont istniejących przepustów pod koroną drogi i pod zjazdami.

Termin wykonania – 30.11.2021 r.

Całkowita wartość wykonania dokumentacji 467 646,00 zł:

 środki z budżetu Powiatu Węgrowskiego – 336 588,00 zł

 środki z budżetu Gminy Korytnica – 66 643,00 zł

 Środki z budżetu Gminy Liw – 64 415,00 zł



PLANY NA 
PRZYSZŁOŚĆ



FUNDUSZ DRÓG 
SAMORZĄDOWYCH



Rozbudowa drogi powiatowej nr 4201W Pogorzelec – Barchów

Zakres prac przewidziany do realizacji to między innymi:

• jezdnia o szerokości 6,0 m i długości 2 128,06 mb o nawierzchni – beton asfaltowy,

• jednostronne ciągi piesze wyniesione względem nawierzchni jezdni, szerokości zmiennej od 2,00 m do 4,50 m,

• przebudowa istniejącego ciągu pieszego w obrębie dojścia do stacji PKP,

• wykonanie miejsc postojowych w obrębie świetlicy wiejskiej,

• wykonanie oznakowania pionowego i poziomego,

• budowa kanału technologicznego na odcinku 2 128,06 mb,

• wykonanie odwodnienia terenu za pomocą kanalizacji deszczowej z systemem drenarskim 

na odcinku 2 128,06 mb.

Szacunkowy koszt inwestycji: 10 600 000,00 zł:

 środki z Funduszu Dróg Samorządowych (70% KW) - 7 483 000,00 zł

 środki z budżetu Powiatu Węgrowskiego - 1 603 500,00 zł

 środki z budżetu Gminy Łochów - 1 603 500,00 zł

Realizacja zadania w latach 2021 – 2022.



Przebudowa drogi powiatowej nr 4244W na odcinku Krypy - Karczewiec

Zakres prac przewidziany do realizacji to między innymi:

• wykonaniu nawierzchni jezdni o szerokości 6,0 m na długości całego przedmiotowego odcinka tj. 1 830 mb,

• budowie chodnika po stronie lewej na długości 1 788 mb,

• uporządkowaniu systemu odwodnienia poprzez przebudowę istniejących rowów i przepustów,

a także poprzez wykonanie po prawej stronie odcinka ścieku przykrawężnikowego na długości 970 mb,

• wykonaniu oznakowania poziomego i pionowego,

• ulokowaniu przy przejściach dla pieszych słupów oświetleniowych z lampą hybrydową D-6,

• budowie kanału technologicznego na całej długości odcinka tj. 1 830 mb,

• dostosowaniu istniejącej konstrukcji do parametrów KR-2.

Szacunkowy koszt inwestycji: 5 410 000,00 zł:

 środki z Funduszu Dróg Samorządowych (70% KW) – 3 787 000,00 zł

 środki z budżetu Powiatu Węgrowskiego - 811 500,00 zł

 środki z budżetu Gminy Wierzbno – 811 500,00 zł

Realizacja zadania w latach 2021 – 2022.



INSTRUMENT WSPARCIA 
ZADAŃ WAŻNYCH 
DLA RÓWNOMIERNEGO 
ROZWOJU WOJEWÓDZTWA 
MAZOWIECKIEGO



Rozbudowa ul. Wiejskiej w Sadownem

W ramach rozbudowy przewiduje się dostosowanie na odcinku ok. 2,1 km konstrukcji
jezdni do kategorii ruchu KR3, poszerzenie jezdni do szerokości 6,0 m (w celu
wprowadzenia oznakowania poziomego), wybudowanie co najmniej jednostronnego
chodnika (na długości istniejącej zabudowy) oraz wykonanie odwodnienia na całej
długości odcinka.

Szacunkowy koszt inwestycji: 7 000 000,00 zł:

 środki z UMWM – 4 000 000,00 zł

 środki z budżetu Powiatu Węgrowskiego – 1 500 000,00 zł

 środki z budżetu Gminy Sadowne – 1 500 000,00 zł

Realizacja zadania w latach 2021 – 2022.



FUNDUSZ 
INWESTYCJI 
LOKALNYCH



Rozbudowa budynku ZSP w Łochowie

Rozbudowa polegać będzie na budowie nowego pawilonu dydaktycznego. Rozbudowa
piętrowa, kryta stropodachem żelbetowym z ociepleniem. Nowa część połączona będzie
z istniejącym budynkiem łącznikiem parterowym. W budynku przewidziano windę
oraz łazienki dla osób niepełnosprawnych. Wymieniona zostanie stolarka otworowa,
docieplenie ścian, wymienione pokrycie dachowe, zmienione zasilanie ciepłem
na gazowe.

Szacunkowy koszt inwestycji: 7 000 000,00 zł:

 środki z RFIL – 6 300 000,00 zł

 środki z budżetu Powiatu Węgrowskiego – 700 000,00 zł

Realizacja zadania w latach 2021 – 2022.



Utworzenie Regionalnego Centrum Wsparcia Osób z Niepełnosprawnością 
i Zagrożonych Wykluczeniem

RCW obejmie Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne,
Warsztat Terapii Zajęciowej oraz Zakład Aktywizacji Zawodowej.

Przyczyni się to do zwiększenia liczby miejsc i dostępności usług społecznych świadczonych na
rzecz osób niesamodzielnych oraz aktywizacji społecznej i edukacyjnej osób zagrożonych
wykluczeniem.

Szacunkowy koszt inwestycji: 18 000 000,00 zł:

 środki z RFIL – 16 200 000,00 zł

 środki z budżetu Powiatu Węgrowskiego – 1 800 000,00 zł (wydatkowane w 2023 r.)

Realizacja zadania w latach 2021 – 2023.



Przebudowa ulicy Żeromskiego i Polnej w Węgrowie wraz z infrastrukturą 
techniczną, etap II

Zakres prac przewidziany do realizacji to między innymi:

• budowa zatok autobusowych na ul. Żeromskiego,

• przebudowa chodników, wykonanie ciągu pieszo – rowerowego,

• przebudowa nawierzchni ulic o łącznej długości 485,90 mb,

• budowa i przebudowa odwodnienia korpusu drogi,

• przebudowa kolidujących urządzeń podwodnych,

• przebudowa oświetlenia ulicznego.

Szacunkowy koszt inwestycji: 2 766 000,00 zł:

 środki z RFIL – 2 351 100,00 zł

 środki z budżetu Miasta Węgrów – 414 900,00 zł

Realizacja zadania w 2021 roku.



Rozbudowa drogi powiatowej nr 4248W Cierpięta – Grębków - Wyszków

Zakres prac przewidziany do realizacji to między innymi:

• przebudowa przepustu na rzece Śmierdziucha,

• rozbudowa drogi powiatowej na długości 1 075 mb,

• wykonanie poboczy,

• dostosowanie parametrów nawierzchni do KR3,

• wykonanie jednostronnego chodnika dla ruchu pieszych,

• wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.

Szacunkowy koszt inwestycji: 1 325 586,00 zł:

 środki z RFIL – 1 126 748,00 zł

 środki z budżetu Gminy Grębków – 198 838,00 zł

Realizacja zadania w 2021 roku.



SPORTOWA 
POLSKA 
EDYCJA 2020



Modernizacja hali sportowej przy ZSP w Węgrowie

Zakres prac przewidziany do realizacji to między innymi:

• wykonanie nowej nawierzchni sali sportowej z wykładziny typu Gerflor Taraflex;

• częściowy remont podłóg zaplecza;

• remont ścian i sufitów hali sportowej i zaplecza;

• wymianę stolarki drzwiowej wewnętrznej oraz zewnętrznej;

• montaż rolet zewnętrznych w oknach hali sportowej;

• remont schodów zewnętrznych i podjazdu dla niepełnosprawnych;

• wymianę oświetlania sali sportowej wraz z zapleczem na oświetlenie energooszczędne ze źródłami typu LED;

• wykonanie nowego nagłośnienia sali sportowej;

• wymianę instalacji wentylacji mechanicznej sali sportowej.

Szacunkowy koszt inwestycji: 1 576 256,90 zł:

 środki z FRKF – 788 128,45 zł

 środki z budżetu Powiatu Węgrowskiego – 788 128,45 zł

Realizacja zadania w 2021 roku.



MECHANIZM 
FINANSOWEGO 
EUROPEJSKIEGO 
OBSZARU 
GOSPODARCZEGO 
2014-2020



„POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKACH 
SZKOLNYCH”, FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW MECHANIZMU 

FINANSOWEGO EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO 2014-2021

Zadanie ma na celu przeprowadzenie kompleksowej termomodernizacji trzech obiektów oświatowych tj.: 

I Liceum Ogólnokształcącego im. A. Mickiewicza w Węgrowie, budynku przeznaczonego pod działalność 

Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Węgrowie oraz Zespołu Szkół Ponadpodstawowych 

im. Marii Sadzewiczowej w Łochowie. Ponadto, w celu zrealizowania robót budowlanych zamierzenie 

obejmuje wykonanie usługi nadzoru inwestorskiego.

Szacunkowy koszt inwestycji: 4 755 999,00 zł

 dotacja MFEOG – 3 329 199,24 zł

 środki z budżetu Powiatu Węgrowskiego – 11 426 799,76 zł

Realizacja zadania w latach 2021-2023.



REGIONALNY PROGRAM 
OPERACYJNY 
WOJEWÓDZTWA 
MAZOWIECKIEGO 2014-2020



REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 
2014-2020: DZIAŁANIE 4.2 EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA, TYP 

PROJEKTÓW: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI 
PUBLICZNEJ, NR RPMA.04.02.00-IP.01-14-104/20.

Zadanie ma na celu przeprowadzenie kompleksowej termomodernizacji dwóch obiektów oświatowych
tj.: budynku przeznaczonego pod działalność Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Węgrowie
oraz Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Marii Sadzewiczowej w Łochowie. Ponadto, w celu zrealizowania
robót budowlanych zamierzenie obejmuje wykonanie usługi nadzoru inwestorskiego, inwentaryzacji
ornitologicznej oraz audytu expost.

Szacunkowy koszt inwestycji: 4 746 172,68 zł

 środki z UE – 3 086 941,58 zł

 środki z budżetu Powiatu Węgrowskiego – 1 659 231,10 zł

Realizacja zadania w latach 2021-2023.


