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                 Złotów, dnia 26.03.2012 r. 

PZD.0643.1.2012 

Starostwo  Powiatowe 

w Złotowie 

 

 
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 

POWIATOWEGO ZARZĄDU DRÓG W ZŁOTOWIE 

za rok  2011 rok 
   

Ogólna kwota przeznaczona z budżetu powiatu    

na utrzymanie dróg powiatowych     -             3.209.904 zł.   

w tym:  

I.    Fundusz płac i pochodne        1.331.930 zł. 

II.  Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych        29.699 zł. 

III. Wydatki rzeczowe          224.811 zł. 

Zakres rzeczowo-finansowy podzielono na dwie grupy: 

 bieżące utrzymanie dróg i obiektów mostowych wykonywane na całej sieci dróg 

powiatowych, 

 roboty celowe mające charakter odnów lub modernizacji (inwestycje). 

IV. Bieżące utrzymanie dróg,  obiektów mostowych,  

      przepustów,         1.565.964 zł. 

      w  tym: 

1.Remonty cząstkowe dróg oraz koszty zakupu materiałów  

   z remontami                                              320.256 zł. 

2. Utrzymanie i remonty mostów i przepustów         13.846 zł. 

3. Oznakowanie dróg             60.642 zł. 

4. Zimowe utrzymanie dróg          569.785 zł. 

5. Utrzymanie poboczy, koszenie poboczy, usuwanie 

    chorych i niebezpiecznych drzew, odkrzaczanie , remonty 

    chodników i inne prace utrzymaniowe na drogach      316.396 zł. 

6. Utrzymanie dróg gruntowych           29.711 zł. 

7. Pozostałe prace przy utrzymaniu dróg                           178.500 zł. 

8. Opłaty leasingowe             76.828 zł. 

 

V. Roboty celowe o charakterze odnów  

i modernizacji  (inwestycje)                      57.500 zł. 

  

 

Ogólnie wszystkie w/w zadania rzeczowe i finansowe zostały wykonane                                 

w 99,9%.  Na  ogólną   przyznaną   kwotę   3.209.904,00 zł  wydatkowano 

3.209.746,31 zł. 
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   REALIZACJA  WYDATKÓW BUDŻETOWYCH 

 

 

     ZA  OKRES  OD  01  STYCZNIA  DO  31 GRUDNIA 2011 R.  
 

 

 

 

  

§§ Określenie 

 

Plan Wykonanie % 

wykonania 

3020 

4010 

4040 

4110 

4120 

4140 

4210 

4260 

4270 

4280 

4300 

4350 

4360 

4370 

4410

4430 

4440 

4480

4500 

4520 

4700 

6050 

 

Nagr. i wyd. os. niezal. do wynagrodzeń 

Wynagrodzenia osobowe pracowników 

Dodatkowe wynagrodzenie roczne 

Składki na ubezpieczenia społeczne 

Składki na fundusz pracy 

Wpłaty na PFRON 

Zakup materiałów i wyposażenia 

Zakup energii 

Zakup usług remontowych 

Zakup usług zdrowotnych 

Zakup usług pozostałych 

Zakup usług dostępu do sieci internetowej 

Opł.z tyt.zak.usług telek.telefonii komórk. 

Opł.z tyt.zak.usług telek.telefonii stacjon. 

Podróże służbowe krajowe 

Różne opłaty i składki 

Odpisy na ZFŚS 

Podatek od nieruchomości 

Pozost. pod. na rzecz jedn. samorząd. 

Opłaty na rzecz jedn. samorządu teryt. 

Szkolenia pracowników 

Wydatki inwestycyjne jednostek budżet. 

 

25.722,00 

1.054.500,00 

80.563,00 

173.345,00 

23.522,00 

21.396,00 

948.609,00 

59.243,00 

155.210,00 

2.886,00 

462.145,00 

1.188,00 

5.000,00 

5.404,00 

4.400,00 

59.076,00 

29.699,00 

26.852,00 

6.710,00 

304,00 

6.630,00 

57.500,00 

 

25.721,13 

1.054.499,17 

80.562,55 

173.254,59 

23.521,81 

21.396,00 

948.604,64 

59.241,39 

155.209,37 

2.885,92 

462.144,96 

1.188,00 

4.996,23 

5.403,90 

4.353,70 

59.068,35 

29.698,63 

26.852,00 

6.710,00 

303,97 

6.630,00 

57.500,00 

100 

100 

100 

99,95 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

99,92 

100 

98,95 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

 R A Z E M : 3.209.904,00 3.209.746,31  

 

 

 

 

 



 4 

ANALIZA   WYDATKÓW 
ZA ROK 2011 

 

 

               DZIAŁ   600  ROZDZIAŁ  60014  

 

 § 3020  Nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń.  - 25.721,13 

7.200,05 -  zakup napojów chłodzących i posiłków regeneracyjnych dla 

pracowników zatrudnionych  w służbie liniowej na Obwodach 

Drogowych w Złotowie i Okonku zgodnie  z obowiązującymi normami, 

6.116,48 – za pranie, reperację odzieży pracowników PZD Złotów 

5.304,46 - zakupiona odzież robocza i ochronna dla pracowników , 

7.100,14 – wydano na środki czystości dla pracowników i rękawice 

robocze, kamizelki ostrzegawcze, słuchawki, okulary itp. 
  

 § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników   - 1.054.499,17

   

Wydano na wynagrodzenia  wszystkich zatrudnionych  

pracowników, wypłacono również nagrodę 3%, 

a także nagrody jubileuszowe.       

       

 

 § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne    -  80.562,55 

      

  Wypłacono pracownikom uprawnionym zgodnie  

                    z obowiązującymi przepisami. 

 

 

 § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne    - 173.254,59    

   

  Naliczono i zapłacono zgodnie z przepisami. 

 

  
 § 4120 Składki na fundusz pracy     -  23.521,81 

     

  Naliczono i zapłacono zgodnie z przepisami. 

 

   

§ 4140 Wpłaty na PFRON      - 21.396,00 

 

Naliczono na wszystkich pracowników zatrudnionych, zgodnie  

z obowiązującymi przepisami. 
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 § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia    - 948.604,64 

 

  przedstawia się następująco:     

- 246.865,34 wydano na paliwa płynne do pojazdów i sprzętu (piły do 

cięcia drzewa, rębak, zagęszczarki, remonter, kosiarki żyłkowe, 

agregat prądotwórczy, skrapiarka, podkrzesywarki) 

- 76.161,69 zakupiono akcesoria oraz części zamienne do 

remontowania i usuwania awarii we własnym zakresie celem 

utrzymania w stałej sprawności: samochodów, ciągników, przyczep, 

pił spalinowych do cięcia drzewa, podkrzesywarek, kosiarek 

rotacyjnych i spalinowych żyłkowych do trawy, zagęszczarek, 

rębaka, remontera, skrapiarki oraz sprzętu do zimowego utrzymania 

dróg powiatowych jak: piaskarki, pługi, ościeżnice 

- 2.662,15  wydano na zakup drobnych narzędzi i sprzętu niezbędnego 

przy naprawie pojazdów i sprzętu we własnym zakresie: elektrody, 

drut do migomatu, tarcze do cięcia stali, kamienie do ostrzenia, 

wiertła, klucze, kanister, lejek, gwintowniki,  tarcze do cięcia 

betonu,  i piły i kosy spalinowej, gaz - dwutlenek węgla do spawania 

migomatem, 

130.255,61  wydano na zakup materiałów do remontów 

cząstkowych  

      nawierzchni dróg,  

      w tym:    - zakup emulsji asfaltowej 

            - zakup gazu do podgrzewania masy i emulsji   

-     12.166,73 zakupiono łańcuchy i inne akcesoria do pił w celu  

 utrzymania zadrzewienia,  

-    37.708,91 wydano na zakupy związane z utrzymaniem oznakowania 

      pionowego i poziomego,  

     w tym: - gazu do wypalania znaków drogowych,  

                -    zakup farb do malowania znaków,                                                                                                    

-   zakup znaków drogowych oraz innych materiałów tj.  rury do       

znaków   drogowych,  cementu, blach, śrub i akcesoriów do montażu   

znaków.            

- 2.774,00  wydano na zakup akcesorii niezbędnych do napraw 

      i odnowienia mostów i przepustów 

-   8.771,17 wydano na zakup akcesorii do remontu chodników tj. 

      mieszanka stabilizacyjna, cement, beton, piasek itp. 

-   11.420,99 zakupiono kratki ściekowe, wpusty uliczne ,cement, 

-     5.682,60 zakupiono materiały do umocnienia poboczy 

-    385.152,43  zakupy magazynowe, w tym: 

-  119.171,19  zakup piasku i soli, 

-  73.402,40  zakup mieszanki mineralno – asfaltowej do  
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       wykonywania remontów cząstkowych „na zimno” i grysów  

       do remontów cząstkowych nawierzchni , 

   - 192.578,84 zakupiono materiały do budowy chodników i znaki 

          drogowe. 

 

-    28.983,02 zakupy administracyjne, w tym: 

 

- 7.434,44  zakupiono podgrzewacz wody, komputery, krzesła 

obrotowe, lampki na biurka, worki na śmieci, siłownik do                     

bramy, kwas do lutowania, 

- 2.049,34  zakupiono akcesoria do malowania i odnawiania 

pomieszczeń 

- 1.565,90  zakup materiałów biurowych, 

- 3.973,42  zakup Dzienników Ustaw, prasy i biuletynów, 

-    5.942,66 pozostałe zakupy (żarówki, środki czystości, worki   

na śmieci,  kwiaty, artykuły spożywcze, akcesoria elektryczne,  

baterie itp.) 

- 8.017,26 zakupiono tusze do drukarek, tonery do kserokopiarki, 

mysz do komputera, tonery, zasilacze do komputerów, opłacono 

licencje do programów planowania i sprawozdawczości 

zakupiono programy antywirusowe itp. 

 

       § 4260 Zakup energii       59.241,39 

       

  Wydatki w tym § przestawiają się następująco: 

   

- 20.760,97 wydano na energię elektryczną zużytą w budynkach: 

biurowym i warsztatowym w Złotowie i Obwodzie Drogowym 

w Okonku; 

- 37.158,12 wydano na energię cieplną – ogrzewanie budynku i hali 

w Złotowie  oraz za gaz zużyty do celów grzewczych  

w Obwodzie Drogowym w Okonku; 

- 1.322,30 zapłacono za zużytą wodę w Złotowie i w Obwodzie 

Drogowym w Okonku; 

 

 § 4270 Zakup usług remontowych     - 155.209,37 

 

-  4.458,64 naprawa komputera, odkurzaczy,  oświetlenia, czyszczenie 

przewodów kominowych, wymiana rozdzielnika elektryczności oraz 

naprawa kotła centralnego ogrzewania w OD w Okonku. 

-   1.254,60  za przegląd i naprawę gaśnic, przegląd techniczny  

- 25.808,81 wydano na remonty i naprawy sprzętu zatrudnionego przy 

utrzymaniu dróg w tym: 
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- wulkanizacja dętek, naprawa opon, wymiana opon,  

wyważanie i przekładanie kół w pojazdach i sprzęcie, 

- naprawa pojazdów: Jelcze, DAF,Seicenta, Lublina, 

Ciągniki- Ursus oraz przyczepy ciągnikowe, siłownika itp., 

- dorobienie części zamiennych do piaskarek, pługów                   

i czołownic sprzętu zimowego utrzymania, 

- 3.476,72  wydano na remont cząstkowy nawierzchni drogi  

Powiatowej Nr 1060 P Głubczyn – Stare wykonany systemem 

zleconym, 

          -   29.710,61  utrzymanie, remont dróg gruntowych,  

          -   34.999,99 zapłacono za remonty chodników 

  -   55.500,00  wydano na remont ścieku w miejscowości Jastrowie  

                        droga  Nr 1013 P 

 

          § 4280 Zakup usług zdrowotnych             2.885,92 

 

                 Wydano na badania lekarskie profilaktyczne i specjalistyczne  

                  Zatrudnionych pracowników. 

 

 § 4300 Zakup  usług pozostałych     - 462.144,96 

 

 Wydatki w paragrafie usług pozostałych przedstawiają się 

      następująco: 

- 5.171,73 wywóz nieczystości z Obwodu Drogowego w Okonku  

                         i w Złotowie; 

 -  21.820,20 wydano na usługi porządkowe 

-    8.208,08  różne pozostałe usługi tj. opłaty pocztowe, znaczki 

pocztowe, usługi informatyczne, opłaty RTV, pranie firan, ścieki itp. 

-  26.223,60 wydano na transport grysu na skład w OD Okonek 

 i Złotów, 

-  50.084,05 wydano na koszenie poboczy dróg powiatowych 

 -  12.110,58 zapłacono za wynajem podnośnika koszowego przy  

                        wycince  drzew przydrożnych oraz inne usługi związane z  

         utrzymaniem zadrzewienia, 

-  76.827,81 wydano na opłaty leasingowe 

- 2.813,87 wydano na pozostałe roboty bieżącego utrzymania dróg  

-  29.778,11 zapłacono za wody opadowe na drogach powiatowych 

- 203.748,92 zimowe utrzymanie dróg powiatowych w systemie 

    zleconym przez wykonawców wyłonionych w drodze ogłoszonych 

    i rozstrzygniętych przetargów 

- 22.933,35 zapłacono za malowanie oznakowania poziomego miasta  

   Złotów, 

- 2.424,66 zapłacono za czyszczenie i udrażnianie przepustów . 
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  § 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet     - 1.188,00 

 

 

 

           § 4360 Opłata z tytułu  zakupu usług telefonii komórkowej  - 4.996,23 

 

   wydano na karty doładowujące do telefonów 

komórkowych w Złotowie i Okonku    

  

 § 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej   - 5.403,90    

       

wydano na rozmowy telefoniczne z telefonów 

stacjonarnych w Złotowie i Okonku    

 

§ 4410 Podróże służbowe krajowe      - 4.353,70 

 

  Wydatki w tym paragrafie podyktowane są wyjazdami służbowymi, 

 oraz używaniem samochodów prywatnych do celów służbowych, 

związanych z objazdami dróg, kontrolą wykonanych robót, 

koniecznością nagłych wyjazdów interwencyjnych. 

 

 § 4430 Różne opłaty i składki       - 59.068,35 

 

- 14.088,10 zapłacono za ubezpieczenia OC, AC, i NW samochodów 

Lublin OD Złotów i Okonek oraz samochodu Skoda Fabia,  

-    2.279,25 opłaty za  gospodarcze korzystanie ze środowiska,                  

-  42.701,00,00 ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej od 

zdarzeń na drogach. 

 

 § 4440 Odpisy na ZFŚS       - 29.698,63 

 

  Dokonano naliczenia odpisu rocznego na pracowników zatrudnionych, 

  zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

   

 § 4480 Podatek od nieruchomości     - 26.852,00 

 

  Zapłacono podatek od nieruchomości za Obwód Drogowy w Okonku 

  oraz  za Zarząd i Obwód Drogowy w Złotowie. 
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§ 4500 Podatki i opłaty na rzecz Jedn. Sam. Terytorialnego        - 6.710,00 

 

     zapłata podatku od środków transportu na 2011 r. dotyczy  

3 samochodów Jelcz, 1 samochodu  DAF CF oraz  2 szt. ciągników  

 rolniczych z przyczepą; 

 

   

 § 4520 Opłaty na rzecz budż. jednost. samorz. teryt.   - 303,97  

 

  Zapłacono stałą opłatę roczną  za trwały zarząd gruntami. 

 

 

 

 § 4700 Szkolenia pracowników      - 6.630,00 

 

  Wydano na szkolenia pracowników w zakresie: 

a/ szkolenia BHP podstawowe, okresowe oraz dla       

osób kierujących pracownikami, 

         b/ uczestnictwa dyrektora w kongresie 

   c/ szkolenia specjalistyczne robotników drogowych 

 

    

  

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  - 57.500,00 

 

  Opis wydatków inwestycyjnych:  

Inwestycja dotyczy przebudowy przełomu na drodze powiatowej nr 1042 P przed 

miejscowością Tarnówka i zawiera: 

- montaż  i demontaż płyt drogowych 

- miejscowe wyrównanie tłuczniem 

- wykonanie warstwy wiążącej gr. 4 cm na powierzchni 440 m
2 

- wykonanie warstwy ścieralnej gr. 3 cm na powierzchni 440 m
2
 

- wykonanie warstwy ścieralnej gr. 5 cm na powierzchni 240 m
2
   (dr.1045P) 
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Bieżące utrzymanie dróg,  obiektów mostowych,  przepustów. 

 

Na bieżące utrzymanie dróg, obiektów mostowych i przepustów składa się 

wiele czynności i zabiegów związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa ruchu 

drogowego oraz związanych z estetyką pasa drogowego.  

W skład tych zabiegów wchodzą między innymi : 

 

1. Remonty cząstkowe dróg wykonywane są wg potrzeb na całej sieci dróg 

powiatowych.  Remonty te w przeważającej ilości wykonywane są najtańszą 

technologią przy pomocy emulsji asfaltowej lub modyfikowanego asfaltu 

upłynnionego i grysów.  Przeciętnie 1 m
2
 takiego remontu przy grubości 4 cm 

kosztuje około 65 zł., podczas gdy remont 1m
2
 przy grubości 4 cm masą asfaltową 

na gorąco z recyklera kosztuje w granicach 120-150 zł. Oczywiście remont masą na 

gorąco jest jakościowo lepszy i trwalszy,  jednak zastosowanie tej technologii dla 

całego zakresu robót remontowych z przyczyn finansowych i technologicznych jest 

niemożliwy. 

W ciągu całego 2011 roku ogólnie remontów na emulsję i grysy wykonano na 

powierzchni 12.948,00 m
2
. Remonty te wykonuje się głównie w miesiącach 

wiosennych  (kwiecień,  maj,  czerwiec)  przy  wykorzystaniu  równocześnie                      

3 brygad roboczych, w tym 2 na Obwodzie Drogowym w Złotowie i 1 brygady na 

Obwodzie Drogowym w Okonku. Należy zaznaczyć, że od czasu zakupu remontera, 

zrezygnowano w zasadzie ze zlecania remontów na zewnątrz.     

Remonty cząstkowe przy zastosowaniu emulsji asfaltowej i grysów wykonuje 

się również jesienią, głównie w m-cu wrześniu również własnymi brygadami.                

W okresie późno jesiennym i zimowym, w przypadku wystąpienia głębokich 

ubytków w nawierzchni bitumicznej stosuje się masę bitumiczną na zimno.  W 2011 

roku  przy zastosowaniu tego materiału wykonano remont na powierzchni 322,00 

m
2
. Gdyby wszystkie remonty cząstkowe wykonywane były w systemie zleconym, 

koszt ich wykonania wzrósłby o około 20%.       
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2. Bieżące utrzymanie i remonty mostów i przepustów. 

W  2011 roku, w ramach bieżącego utrzymania tych obiektów wykonano jedynie 

uzupełnienia skradzionych kratek ściekowych oraz oczyszczono trzy przepusty przy 

pomocy wynajętego sprzętu. 

 

3. Oznakowanie dróg  

Polega przede wszystkim na utrzymaniu niezbędnego oznakowania na całej 

sieci drogowej przy zastosowaniu odnowionych we własnym zakresie starych, 

zdjętych znaków drogowych oraz częściowo zakupionych nowych znaków                                

i ustawienie ich we własnym zakresie. W 2011r. dokonano zakupu znaków i tablic 

na wymianę  oznakowania terenów zabudowanych i granic miejscowości w ilości 

ok. 30% potrzeb. Na terenie miasta Złotowa w systemie zleconym wymalowano 

linie segregacyjne i przejścia dla pieszych na ulicach powiatowych. Oprócz 

powyższych czynności dokonano zakupu niezbędnych rur do ustawiania znaków. 

 

4.    Zimowe utrzymanie dróg. 

 Prace te, wykonywane są w I i w IV kwartale każdego roku. W skład tych 

prac wchodzą: przygotowanie do okresu zimowego (przetargi na nośniki do 

piaskarek i pługów, na zakup soli i piasku oraz przygotowanie z tych materiałów 

mieszanki, niezbędne remonty własnych nośników i posiadanego przez PZD 

sprzętu), zwalczanie śliskości zimowej oraz odśnieżanie dróg. W 2011 roku, gmina 

Jastrowie, Krajenka i gminy Lipka i Zakrzewo była utrzymywana systemem 

kompleksowym tzn. wyłoniony w drodze przetargu wykonawca utrzymywał sieć na 

danej gminie własnymi nośnikami, własnym sprzętem i przy użyciu własnych 

materiałów uszarstniających. Na pozostałej sieci dróg prace te odbywały się przy 

użyciu własnych nośników z zamontowanymi pługami i piaskarkami oraz przy 

użyciu nośnika obcego (wyłonionych w drodze przetargu – OD Okonek) 

uzbrojonego w pług i piaskarkę (własność PZD). 
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5. Utrzymanie i koszenie poboczy, wycinka drzew, odkrzaczanie dróg. 

      Są to roboty mające duży wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego.                     

W sezonie letnim przeprowadzono koszenie traw i chwastów na poboczach dróg na 

całej sieci, szczególnie na łukach wewnętrznych i skrzyżowaniach. Większość robót 

wykonana została własnymi siłami obwodów drogowych. Na terenie gmin Krajenka 

i Tarnówka oraz Jastrowie pierwszego koszenia dokonano systemem zleconym. 

W sezonie jesienno-zimowym prowadzi się wycinkę drzew przydrożnych 

zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego oraz wycinkę zakrzaczeń. 

Szczególnie krzaki przyprawiają duże problemy, gdyż proces zarastania poboczy                    

i rowów przydrożnych jest szybszy od procesu wycinki.  

  

6. Utrzymanie dróg gruntowych. 

Prace te polegają na przeprofilowaniu równiarką posiadanych                           

w administracji, dróg o nawierzchni żużlowej i niektórych o nawierzchni gruntowej, 

a następnie zagęszczenie ich przy użyciu walca. Zabiegi takie powinny być 

wykonywane co najmniej dwa razy w roku, lecz ze względu na dostępność 

powyższego sprzętu jak i na posiadane środki finansowe, w roku 2011 prace 

powyższe zostały wykonane jednokrotnie. 

 

Zdecydowaną większość robót utrzymaniowych wykonano systemem 

gospodarczym przy pomocy własnych Obwodów Drogowych. Wykaz wykonanych 

robót przez Obwody Drogowe stanowi  załącznik  wraz  z opisem.  Wykonanie tego 

zakresu robót przy stosunkowo niewielkich   nakładach   finansowych   możliwe   

było    właśnie    dzięki wykonywaniu ich własnymi siłami przy pomocy własnych 

Obwodów Drogowych.  

Praktyka pokazuje, że właśnie przy bardzo niskich nakładach finansowych na 

utrzymanie dróg, wykonywanie siłami własnych Obwodów Drogowych wielu 

prostych i mało skomplikowanych robót,  istotnych jednak dla bezpieczeństwa 

ruchu daje  pozytywne, wymierne wyniki.  
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W 2011 roku wartość robót wykonanych siłami własnych Obwodów Drogowych, 

wyszczególnionych w załączniku, liczonych wg najniższych cen robót                          

w przypadku zlecenia ich na zewnątrz wyniosła  2.495.240 zł. 

Z doświadczenia wiemy, iż wykonywanie robót utrzymaniowych własnymi 

pracownikami jest od 30 do 40 procent tańsze niż wykonywanie ich systemem 

zleconym.  
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Załącznik  
 

 

 

PODSTAWOWYCH  ROBÓT  PRZY  BIEŻĄCYM 

UTRZYMANIU  DRÓG  POWIATOWYCH  WYKONYWANYCH  SIŁAMI  

OBWODÓW  DROGOWYCH 

WYCENA KOSZTORYSOWA 
2011 rok 

 

 

Lp 

 

RODZAJ  ROBÓT 

Jedn. 

miary 

W Y K O N A N I E 

 

( ilość ) 

wartość 

kosztorysowa 

 

1 2 3 4 5 

I .  Remonty nawierzchni 

1. Remont cząstkowy    

- grysami m
2
 12.948 852.950 

 - masami bitumicznymi na gorąco m
2
 - - 

 - masami bitumicznymi na zimno m
2
 322  91.087 

2. Remonty spękań mb - - 

3. Usuwanie skutków przełomów m
2 

- - 

4. Profilowanie i ulepszanie dróg 

gruntowych 

 

km/m
2
 

 

- 

 

- 

II  .  Urządzenia zabezpieczające 

1. Budowa chodników m/m
2 

148 18.352 

2. Remont – przełożenie chodników m
2
 120 2.640 

3. Ustawienie lub wymiana barier , siatek i 

łańcuchów 

 

mb 

 

13 

 

2.721 

4. Ustawienie lub wymiana poręczy 

drogowych 

 

mb 

 

4 

 

820 

III  .  Odwodnienie korpusu drogowego 

1. Profilowanie poboczy 
 

  

 - ścinka poboczy km 6,265 738.017 

 - uzupełnianie poboczy m
2
 1.872 28.080 

2.  Budowa nowych rowów km - - 

3. Renowacja rowów istniejących km 1,27 8.161 

4. Ułożenie ścieków betonowych km   

5. Budowa odwodnienia wgłębnego m 6 1.920 

6. Regulacja studzienek ściekowych szt. 2 250 

7. Naprawa i umacnianie skarp m
2
 39 975 

8. Wykonanie rowków ściekowych szt. 138 7.314 

9. Likwidacja zastoisk wodnych szt. 111 2.775 

10. Czyszczenie i udrażnianie ścieków mb 250 3.000 

11. Przebudowa przepustu szt./mb - - 
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1 2 3 4 5 

IV  .  Oznakowanie dróg 

1. Utrzymanie znaków i urządzeń 

zabezpiecz. 

 

szt. 

 

154 

 

3.157 

2. Wymiana i ustawienie pionowych 

znaków drogowych : 

 

 
  

 - typu A,B,C,D,H,G szt. 119 8.033 

 - tablice typu E,F szt./m
2
 38/28,032 2.772 

3. Wymiana i ustawienie pachołków 

drogowych 

 

szt. 

  

4. 
Przygotowanie znaków drogowych 

   

 - typu A,B,C,D,H,G szt.   

 - tablic typu E,F szt./m
2
   

5. Malowanie poręczy drogowych mb - - 

6. Malowanie poręczy mostowych mb - - 

7. Oznakowanie poziome  - - 

 - linie segregacyjne m
2
 - - 

 - przejścia dla pieszych szt./m
2
 58/836 23.006 

V  .  Zadrzewienie i zieleń 

1.  Utrzymanie istniejącego zadrzewienia szt. 294 15.821 

2. Ścinka drzew szt. 101 51.245 

3. Sadzenie drzew szt. - - 

4. Wycinka krzaków m
2
 14.450 33.326 

5. Usuwanie pni z pobocza szt. 49 8.673 

6. Koszenie traw i chwastów z 

obkaszaniem drzew , znaków dr. i tablic 

drogowskazowych  . 

 

 

km/m
2 

 

 

180,45/441,950 

 

 

27.180 

VI  .  Inne roboty utrzymaniowe 

1. Utrzymanie zatok autobusowych szt. 6 720 

2. Oczyszczenie :    

 - nawierzchni km/m
2
 3,03/8.505 20.571 

3. Malowanie poręczy mostowych mb - - 

4. Ustawienie krawężnika drogowego mb - - 

5. Udrożnienie przepustów szt. - - 

6. Likwidacja wyciętych krzaków i gałęzi  

z wiatrołomów i po wycince drzew przy 

użyciu „rębaka” 

 

 

r-g. 

 

 

520 

 

 

 

227.677 

 

7 Czyszczenie mostu m
2
 30 450 

VII . Zimowe utrzymanie dróg                                                                     

1. Ilość km przejechanych /gołoledź km 18.276 138.898 

2. Ilość km przejechanych /odśnieżanie km 21.523 124.649 

Wartość robót ogółem : 2.495.240 
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WYJAŚNIENIE  DO  ZAŁĄCZNIKA  NR 1 
 

 

 

Dział   I   –    Remonty nawierzchni 

 

pkt  1.   Remonty cząstkowe 

- grysami  –   12.948 m
2
 wykonano na całej sieci drogowej, 

- masami bitumicznymi na zimno  –   322 m
2
 wykonano na całej sieci 

drogowej 

 
Dział II   –   Urządzenia zabezpieczające 

 

pkt  1.  Budowa chodników 

 - wzdłuż ulicy 30-Stycznia w Krajence  wybudowano 148 m
2
 nowego  

            Chodnika 

pkt 2. Remont – przełożenie chodnika 

 - prace polegały na przełożeniu i uzupełnieniu istniejących chodników  

            rozmytych po obfitych opadach deszczu. Ogółem wyremontowano 120 m
2
  

            istniejących chodników m. Święta, Stawnica, N. Dwór i Węgierce. 

 

pkt 3. Ustawienie lub wymiana barier,  siatek i łańcuchów. 

          - na drodze Nr 1042P w m. Zalesie, wymieniono 13 mb bariery łańcuchowej  

    uszkodzonej podczas kolizji drogowej. 

 

pkt 4. Ustawienie lub wymiana poręczy drogowej 

           - na drodze Nr 1021P w m. Bielawa ustawiono 4 mb bariery zabezpieczającej 

           wysoką skarpę. 

             

Dział III   –   Odwodnienie korpusu drogowego 

 

pkt 1.   Profilowanie poboczy 

 - ścinka  poboczy:  

   Prace polegały na ścięciu zawyżonego pobocza w miejscach gromadzenia się 

       wód opadowych na jezdni oraz na odcinkach o największym zawyżeniu 

       poboczy, przy użyciu własnego sprzętu (koparko-ładowarka)  Na terenie OD  

       Okonek wyprofilowano1,175 km, a na terenie OD Złotów 5,14 km poboczy. 

          - uzupełnienie poboczy: 

    Prace polegały na uzupełnieniu poboczy wymytych przez wody opadowe 

             i miejscach, gdzie pobocza były zaniżone. Uzupełnienia wykonano gruntem 

             pozyskanym przy ścince poboczy oraz  zakupiona mieszanką optymalną. 

             Łącznie uzupełniono 1.872 m
2
 poboczy. 
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pkt 3.  Renowacja rowów istniejących 

   - pogłębienia i wyrównania rowów przydrożnych wykonano: 

  wzdłuż drogi powiatowej 1022P Trudna - Złotów  0,67 km, 

  wzdłuż drogi powiatowej 1021P m. Bielawa  0,3 km, 

  wzdłuż drogi powiatowej 1012P m. Podgaje 0,3 km. 

         

pkt 5.  Budowa odwodnienia wgłębnego 

 - wzdłuż drogi 1056P w m. Podróżna, wykonano 6 mb rurociągu  

             pod zjazdem na drogę gminną. 

 

pkt 6. Regulacja studzienek ściekowych 

 - przy drodze nr 1042P  w. m. Tarnówka wyregulowano do poziomu  

            nawierzchni  2 szt. studzienek odwadniających. 

 

pkt 7. Naprawa i umocnienie skarp 
 - prace polegały na uzupełnieniu i umocnieniu skarp nasypów drogowych,  

            W miejscach wymytych po opadach deszczu. Łącznie uzupełniono 39 m
2
  

            skarp. 

 

pkt 8. Wykonanie rowków ściekowych  

 - prace polegały na mechanicznym  wykonaniu rowków ściekowych  

            w miejscu zastoisk widnych. Ogólnie na całej sieci wykonano 138 rowków. 

 

pkt 9. Likwidacja zastoisk wodnych 

          - spuszczanie wody z nawietrzni dróg poprzez ręczne wykonanie rowków 

            ściekowych w poboczach drogi. Ogólnie wykonano roboty w 111 miejscach. 

 

pkt 10. Czyszczenie i udrożnianie ścieków 
 - prace polegały na ręcznym oczyszczeniu istniejących rowków ściekowych  

            w celu odpływu wód opadowych.  Oczyszczono ogółem 250 mb ścieków. 

 

Dział   IV  –   Oznakowanie dróg 

 

pkt 1. Utrzymanie znaków i urządzeń zabezpieczających. 

    Prace były wykonywane na bieżąco w trakcie objazdów całej sieci 

             drogowej (154 szt.) 

 

pkt 2. Wymiana i ustawienie pionowych znaków i tablic drogowych  

           w ilości : 

-  znaki -  119szt. 

-  tablice -   38 szt. o pow. 28,032 m
2
 

Powyższe prace były wykonywane sukcesywnie przez cały okres i na   całej 

sieci drogowej.  
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pkt 7. Oznakowanie poziome. 

-    przejścia dla pieszych – 58 szt. o pow. 836 m
2
 

      

 

Dział  V    –    Zadrzewienie i zieleń 

 

pkt 1. Utrzymanie istniejącego zadrzewienia   294 szt. 
Prace te polegają głównie  na prześwietlaniu korony drzew w celu    

doprowadzenia  do  normatywnej, pionowej skrajni drogowej oraz na 

obcinaniu tzw. „wilków” 

 

pkt. 2.  Ścinka drzew –101 szt. 

    Prace były prowadzone na całej sieci drogowej i uzależnione były od   

   otrzymanych decyzji na wycinkę drzew. 

  

pkt  4.  Wycinka krzaków  –  14.450 m
2 

    Prace te były prowadzone na wszystkich drogach powiatowych 

w miejscach o bardzo dużym zakrzaczeniu i w miejscach  poprawiających  

widoczność,  tj. na  skrzyżowaniach i  na skrzyżowaniach  z koleją oraz na  

łukach wewnętrznych. 

 

pkt  5.   Usuwanie pni z poboczy 

               Prace polegają na wyfrezowaniu pni po wyciętych drzewach  

               przydrożnych.  

               We własnym zakresie sfrezowano łącznie 49szt. pni zagrażających  

                bezpieczeństwu  ruchu drogowego. 

 

pkt  6.  Koszenie traw i chwastów – 180,45 km na pow. 441.950 m
2
 

Koszenie prowadzone było na całej długości dróg głównych oraz tylko na 

łukach wewnętrznych i skrzyżowaniach pozostałych dróg powiatowych za 

wyjątkiem  odcinków dróg o nawierzchni gruntowej. 

 

Dział  VI    _-   Inne roboty utrzymaniowe  

 

pkt  1.  Utrzymanie zatok autobusowych  

               Prace polegają na wykonaniu drobnych remontów i oczyszczeniu zatok 

               autobusowych. Łącznie utrzymano 6 szt. zatok. 

 

pkt  2.  Oczyszczenie : 

- nawierzchni  –  3,03 km o pow. 8.505 m
2
 

     Prace te głównie związane są z utrzymaniem czystości na drogach po 

     okresie zimowym polegały na wymiataniu piasku ze skrzyżowań  

     i wzniesień.  
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pkt  6.  Likwidacja  wyciętych krzaków i gałęzi  

          Prace polegają na rozdrabnianiu gałęzi po wyciętych drzewach, 

              rozdrabniabniu wyciętych krzaków i likwidacji wiartołomów przy 

              użyciu „rębaka” tj. maszyny do rozdrabniania gałęzi. Prace te    

              pochłonęły łącznie 520  roboczo - maszyno - godzin.  Prace 

              wykonywane są przez cały rok na drogach, na których była prowadzona 

              wycinka krzaków i drzew, oraz na których były prowadzone roboty 

              związane z utrzymaniem pionowej skrajni drogowej. 

 

pkt  7.  Czyszczenie mostu 

    Prace polegały na oczyszczeniu nawierzchni oraz stożków z traw 

             i chwastów porastających most nad rzeką Gwdą w m. Ptusza. 

 

Dział  VII    - Zimowe utrzymanie dróg. 

 

pkt. 1.   W 2011 roku w  trakcie tzw. „akcji zima” podczas zwalczania śliskości na 

drogach powiatowych przejechano własnymi nośnikami piaskarek łącznie 

18.276 km, posypując mieszanką piaskowo-solną odcinki wyznaczone 

dróg powiatowych.  

 

pkt. 2.    Podczas odśnieżania dróg powiatowych przejechano łącznie trasę                  

21.523 km, bez  posypywania odcinków wyznaczonych. 

 

 

 

 

 


