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 W celu realizacji zadań ustawowych i statutowych Powiatowy Zarząd Dróg w 

Wodzisławiu Śląskim otrzymał na rok 2007 środki finansowe w wysokości 5 402 346,00 zł 

(w tym 230 000,00 zł jako dotacja dla Urzędu Miasta Radlin na letnie i zimowe utrzymanie 

dróg powiatowych na terenie Radlina). Dodatkowo w trakcie roku Powiatowy Zarząd Dróg 

pozyskał środki zewnętrzne w wysokości około 2 000 000,00 zł oraz otrzymał 1 460 000,00 zł 

w ramach podziału nadwyŜki budŜetowej. BudŜet końcowy PZD zamknął się kwotą 

8 035 554,92 zł a łącznie ze środkami poza budŜetowymi (dotacje dla Radlina, Pszowa, 

Rydułtów, środki prywatne, dofinansowanie z PFOŚiGW) na utrzymanie sieci drogowej 

przeznaczono blisko 8 880 000,00 zł. 

 

1. Wykaz waŜniejszych prac inwestycyjnych, remontowych i utrzymaniowych 
zrealizowanych w systemie zleconym na drogach powiatowych                             
w poszczególnych gminach Powiatu Wodzisławskiego. 

 

 
 

Gmina Godów 
 

• Budowa chodnika i kanalizacji deszczowej przy ul. 1 Maja w Gołkowicach – w 
ramach zadania wybudowano 423,8 mb kanalizacji deszczowej oraz 463,5 mb chodnika – 
wartość prac – 245 447,92 zł (dofinansowanie z Gminy 50% i PFOŚiGW); 

• Remont przepustu drogowego w ciągu ul. Piotrowickiej w Skrbeńsku – wartość prac 
– 22 111,60 zł; 

• Wykonanie poszerzenia ul. Wodzisławskiej w Krostoszowicach - wartość prac – 
45 198,24 zł (dofinansowanie z Gminy 50%); 

• Remont nawierzchni jezdni ul. Powstańców i Dworcowej w Łaziskach – wartość prac 
– 17 324,00 zł (dofinansowanie z Gminy 50%); 

• Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania „Budowa chodnika i remont 
nawierzchni ul. Powstańców w Skrzyszowie – wartość dokumentacji – 25 986,00 zł 
(dofinansowanie z Gminy 57,7%); 

• Zabudowa sygnalizatora świetlnego ostrzegawczego nad przejściem dla pieszych na 
ul. 1 Maja w Skrzyszowie – wartość prac – 21 960,00 zł  (dofinansowanie z Gminy 
50%); 

• Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika wraz z kanalizacją 
deszczową przy ul. Skrzyszowskiej w Mszanie – 1 Maja w Skrzyszowie – wartość 
dokumentacji – 25 000,00 zł (dofinansowanie z Gminy 40%); 

• Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania „Usprawnienie połączenia 
komunikacyjnego strefy aktywności gospodarczej oraz Gminy Godów z autostradą 
A-1”  – wartość dokumentacji – 94 977,00 zł (termin realizacji zadania - październik 2008 
roku, zadanie będzie realizowane w ramach RPO); 

• Remonty cząstkowe dróg powiatowych – wartość prac – 148 962,00 zł; 
• Utrzymanie infrastruktury technicznej (czyszczenie kanalizacji deszczowych, rowów 

przydroŜnych, itp.) – wartość prac – 14 706,16 zł. 
 



Powiatowy Zarząd Dróg w Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Syryni – sprawozdanie z działalności w 2007 r. 
 

 3 

 
 
Gmina Gorzyce 
 
• Budowa kanalizacji deszczowej i chodnika na ul. Dworcowej w Olzie – w ramach 

zadania wykonano 262,5 mb kanalizacji deszczowej oraz  253 mb chodnika. Wartość prac 
– 178 789,00 zł (dofinansowanie z Gminy 11,2%); 

• Budowa chodnika i kanalizacji deszczowej przy ul. Raciborskiej w Rogowie – w 
ramach zadania wykonano 166 mb kanalizacji deszczowej oraz 153 mb chodnika. 
Wartość prac – 104 486,98 zł (dofinansowanie z Gminy 24% i PFOŚiGW); 

• Remont chodnika przy ul. Raciborskiej w Rogowie – w ramach zadania 
wyremontowano około 140 mb chodnika. Wartość prac około 75 000,00 zł (zadanie 
realizowane przy współudziale Gminy oraz firmy PREVAC); 

• Dokumentacja projektowa na remont wiaduktu na ul. Piaskowej w Gorzycach – 
wartość dokumentacji – 24 156,00 zł; 

• Remont wiaduktu w ciągu ul. Piaskowej w Gorzycach – etap I (zakończenie zadania 
wiosną 2008 roku) – wartość prac – 297 866,28 zł; 

• Remont nawierzchni oraz odwodnienia na ul. Dworcowej w Olzie – w ramach zadania 
wyremontowano ok. 270 mb nawierzchni i odwodnienia liniowego – wartość prac – 
109 822,41 zł; 

• Dokumentacja projektowa dla zadania „Przebudowa ciągu drogowego 
usprawniającego dojazd do stref przemysłowych w CzyŜowicach oraz odciąŜającego 
DW 933 – wartość dokumentacji – 93 649,64 zł (termin realizacji zadania - październik 
2008 roku, zadanie będzie realizowane w ramach RPO); 

• Remonty cząstkowe dróg powiatowych – wartość prac – 113 593,00 zł; 
• Utrzymanie infrastruktury technicznej (czyszczenie kanalizacji deszczowych, rowów 

przydroŜnych, itp.) – wartość prac – 13 837,31 zł. 
 
 
 
 
Gmina Lubomia 
 
 
 
 

• Remont chodnika przy ul. Asnyka w Lubomi – w ramach zadania wykonano remont 
214 mb chodnika. Wartość prac – 85 240,84 zł (dofinansowanie z Gminy 72,9%); 

• Remont nawierzchni ul. Powstańców w Syryni – w ramach zadania wyremontowano 
711 mb nawierzchni – wartość prac – 402 594,72 zł (dofinansowanie z Gminy 50%); 

• Remont obiektu mostowego na ul. Stawowej w Bukowie – wartość prac – 132 000,00 
zł (zadanie finansowane przez firmę RADAN Sp. z o.o.); 

• Remonty cząstkowe dróg powiatowych – wartość prac – 48 402,00 zł; 
• Utrzymanie infrastruktury technicznej (czyszczenie kanalizacji deszczowych, rowów 

przydroŜnych, itp.) – wartość prac – 1 355,49 zł. 
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Gmina Marklowice 
 
 

• Dokumentacja projektowa na przebudowę ul. Wiosny Ludów w celu poprawy 
skomunikowania Marklowic i Radlina z DK 78 oraz DW 932 – wartość dokumentacji 
– 58 560 ,00 zł (zadanie realizowane w ramach RPO); 

• Remonty cząstkowe dróg powiatowych – wartość prac – 34 643,00 zł; 
• Utrzymanie infrastruktury technicznej (czyszczenie kanalizacji deszczowych, rowów 

przydroŜnych, itp.) – wartość prac – 3 595,38 zł. 
 
 
Gmina Mszana 
 
 

• Remont chodnika przy ul. Wiejskiej w Gogołowej – w ramach zadania 
wyremontowano 263,5 mb chodnika – wartość prac – 68 985,57 zł (dofinansowanie z 
Gminy 43% i JSW S.A. KWK Borynia); 

• Budowa chodnika oraz remont nawierzchni ul. Moszczeńskiej w Mszanie – w ramach 
zadania wyremontowano 450 mb nawierzchni oraz wybudowano 268 mb chodnika – 
wartość prac – 313 806,46 zł (zadanie dofinansowane przez Gminę 13% oraz JSW S.A. 
KWK JAS-MOS); 

• Koncepcja remontu obiektu mostowego w ciągu ul. Moszczeńskiej w Mszanie – 
wartość dokumentacji – 10 980,00 zł; 

• Remont obiektu mostowego w ciągu ul. Moszczeńskiej w Mszanie – wartość prac – 
73 782,64 zł (prace finansowane przez JSW S.A. KWK JAS-MOS); 

• Wykonanie ekspertyzy wraz z oceną nośności mostu w ciągu ul. Wiejskiej w 
Gogołowej – wartość dokumentacji – 5 002,00 zł; 

• Remont obiektu mostowego w ciągu ul. Wiejskiej w Gogołowej – wartość prac – 
37 068,58 zł (prace dofinansowane przez JSW S.A. KWK JAS-MOS); 

• Remont chodnika przy ul. Turskiej w Mszanie – w ramach zadania wyremontowano 
148 mb chodnika – wartość prac – 62 256,43 zł (dofinansowanie z Gminy 32,1%); 

• Usuwanie szkód górniczych na drogach powiatowych – wartość prac – 232 956,96 zł; 
• Dokumentacja projektowej dla zadania „Wykonanie sygnalizacji świetlnej na 

skrzyŜowaniu ulic: Turska-1 Maja-Skrzyszowska w Mszanie” – wartość dokumentacji 
– 25 620,00 zł (zadanie realizowane w ramach programu likwidacji miejsc 
niebezpiecznych na drogach GAMBIT 2005); 

• Dokumentacja projektowa na budowę chodnika wraz z kanalizacją deszczową przy 
ul. A. Ludowej i ul. Skrzyszowskiej w Wodzisławiu Śląskim i Mszanie – wartość 
dokumentacji – 24 200,00 zł (dofinansowanie z Gminy 61,98%); 

• Remonty cząstkowe dróg powiatowych – wartość prac – 82 479,00 zł; 
• Utrzymanie infrastruktury technicznej (czyszczenie kanalizacji deszczowych, rowów 

przydroŜnych, itp.) – wartość prac – 25 830,96 zł. 
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Miasto Pszów 
 
• Budowa chodnika przy ul. A. Krajowej – w ramach zadania wykonano 109,5 mb 

chodnika – wartość prac – 31 578,41 zł (dofinansowanie z Miasta 15,8%); 
• Budowa chodnika i kanalizacji deszczowej przy ul. Kraszewskiego – zadanie 

realizowane w ramach porozumienia przez ZGK Pszów. W ramach zadania wykonano 
25,0 mb kanalizacji deszczowej oraz 271,0 mb chodnika. Wartość prac – 49 949,00 zł 
(dofinansowanie z Miasta 40%); 

• Remont ul. Dygasińskiego – wykonano remont nawierzchni jezdni na odcinku 138,0 mb 
– wartość prac – 48 450,31 zł (dofinansowanie z Miasta 40%); 

• Budowa chodnika przy ul. K. Miarki  – zadanie realizowane w ramach porozumienia 
przez ZGK Pszów. W ramach zadania wykonano 90,0 mb chodnika i 90,0 mb kanalizacji 
deszczowej – wartość prac – 60 000,00 zł (dofinansowanie z Miasta 50%); 

• Remont nawierzchni jezdni ul. Traugutta – w ramach zadania wyremontowano 468,13 
m2 nawierzchni jezdni – wartość prac – 31 578,41 zł; 

• Remont miejsc postojowych przy ul. Kraszewskiego - zadanie realizowane w ramach 
porozumienia przez ZGK Pszów i finansowane przez Miasto – wartość prac – 20 000,00 
zł; 

• Remonty cząstkowe dróg powiatowych – wartość prac – 146 081,00 zł; 
• Utrzymanie infrastruktury technicznej (czyszczenie kanalizacji deszczowych, rowów 

przydroŜnych, itp.) – wartość prac – 4 755,07 zł.  
 
 
 
Miasto Radlin 
 
 

Na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Zarządem Powiatu Wodzisławskiego a 
Burmistrzem Miasta Radlin przekazano Burmistrzowi uprawnienia zarządcy dróg 
powiatowych zlokalizowanych na terenie miasta Radlin. Na realizowanie zadań letniego i 
zimowego utrzymania dróg powiatowych Zarząd Powiatu przeznaczył w roku 2007 kwotę w 
wysokości 230 000,00 zł. W ramach otrzymanej dotacji miasto Radlin wykonało następujące 
prace na drogach powiatowych: 
 

o remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych – 114 953,66 zł; 
o utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego –  41 134,58 zł; 
o roboty awaryjne i interwencyjne – 42 977,23  zł; 
o bieŜące utrzymanie sygnalizacji świetlnej – 35 621,39 zł 
 

 

Ponadto miasto Radlin z własnego budŜetu na prace przy drogach powiatowych 
przeznaczyło kwotę 167 865,71 zł, m.in. na : 

o zakup materiałów – 11 550,66 zł; 
o bieŜące utrzymanie sygnalizacji świetlnej – 6 638,86 zł; 
o szkody komunikacyjne – 1 760,81 zł; 
o remonty cząstkowe dróg – 41 659,06 zł; 
o remont chodnika na ul. Korfantego – 21 259,64 zł; 
o dokończenie budowy chodnika i zatoki postojowej przy ul. Wiosny Ludów – 

25 490,34 zł; 
o regulacja krawęŜników i wpustów ulicznych – 25 490.34 zł. 
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Dodatkowo Powiatowy Zarząd Dróg wykonał na drogach powiatowych na terenie Radlina 
następujące prace: 

o remont nawierzchni jezdni ul. GłoŜyńskiej (300 mb) – 116 543,00 zł; 
o remont nawierzchni jezdni ul. Napierskiego (426,5 mb) – 73 876,23 zł; 
o remont nawierzchni jezdni ul. Kominka – 8 685,12 zł. 

 
 
Miasto Rydułtowy 
 
 
 

• Remont chodnika przy ul. Bohaterów Warszawy – w ramach zadania wyremontowano 
393,0 mb chodnika – wartość prac – 107 207,66 zł (dofinansowanie z Miasta 33,3% oraz 
Kompanii Węglowej KWK Rydułtowy-Anna); 

• Budowa chodnika przy ul. Piecowskiej – w ramach zadania wykonano 71 mb chodnika 
wraz z zatoką autobusową – wartość prac – 67 830,85 zł (dofinansowanie z Miasta 21%); 

• Remont nawierzchni jezdni ul. Bohaterów Warszawy – wartość prac – 19 950,00 zł; 
• Modernizacja sygnalizacji świetlnej na skrzyŜowaniu ulic: Bema, Traugutta i 

Plebiscytowej – wartość prac – 58 054,82 zł; 
• Remonty cząstkowe dróg powiatowych – wartość prac – 32 199,00 zł; 
• Utrzymanie infrastruktury technicznej (czyszczenie kanalizacji deszczowych, rowów 

przydroŜnych, itp.) – wartość prac – 17 407,16 zł. 
 
 
 
Miasto Wodzisław Śląski 
 
 
• Budowa chodnika przy ul. Czarnieckiego – w ramach zadania wybudowano 423 mb 

chodnika oraz przebudowano linię energetyczną - wartość prac – 187 561,85 zł 
(dofinansowanie z Miasta 10%); 

• Budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy ul. Kominka – w ramach zadania 
wybudowano 370 mb chodnika wraz z przebudową rowów przydroŜnych - wartość prac – 
105 052,21 zł (dofinansowanie z Miasta 28,56% i PFOŚiGW); 

• Budowa chodnika i remont nawierzchni ul. Skrzyszowskiej – w ramach zadania 
wybudowano 350 mb chodnika, 302,5 mb kanalizacji deszczowej oraz wyremontowano 
350 mb nawierzchni jezdni – wartość prac – 375 618,70 zł; 

• Remont nawierzchni ul. Oraczy – w ramach zadania wyremontowano 2 520 m2 jezdni – 
wartość prac – 68 607,19 zł; 

• Remont nawierzchni jezdni ul. A. Dzika i ul. Konwaliowej (metoda powierzchniowego 
utrwalenia) – w ramach zadania wyremontowano 3 957,35 m2 nawierzchni jezdni -  
wartość prac – 53 107,64 zł; 

• Remont nawierzchni jezdni ul. Wolności (mikrodywan na zimno) – w ramach zadania 
wyremontowano 625 mb nawierzchni jezdni – wartość prac – 72 000,00 zl; 

• Remont obiektu mostowego w ciągu ul. Starowiejskiej – wartość prac – 136 338,48 zł; 
• Budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy ul. CzyŜowickiej – w ramach zadania 

wybudowano 118 mb chodnika wraz z odwodnieniem – wartość prac – 52 910,57 zł; 
• Remont chodnika przy ul. Górniczej – w ramach zadania wyremontowano 116,5 mb 

chodnika. Wartość prac – 37 641,22 zł (dofinansowanie z Miasta 18,6%); 
• Remont nawierzchni ul. GłoŜyńskiej – w ramach zadania wyremontowano około 400 

mb nawierzchni jezdni – wartość prac – 108 999,54 zł dofinansowanie z Miasta 18,35%); 
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• Remont nawierzchni jezdni ul. Piaskowej – w ramach zadania wyremontowano 1 170 
m2 nawierzchni jezdni – wartość prac – 73 993,80 zł; 

• Remont chodnika przy ul. Paderewskiego - – w ramach zadania wyremontowano około 
40 m2 nawierzchni chodnika – wartość prac – 6 266,99 zł; 

• MontaŜ sygnalizatorów dźwiękowych oraz zmiana programu pracy sygnalizacji 
świetlnej na skrzyŜowaniu ulic: Radlińska, Matuszczyka i 26-go Marca – wartość 
prac – 8 167,17 zł (dofinansowanie z Miasta 20%); 

• Dokumentacja projektowa na remont obiektu mostowego w ciągu ul. Chrobrego – 
wartość dokumentacji projektowej – 3 050,00 zł; 

• Remonty cząstkowe dróg powiatowych – wartość prac – 168 604,00 zł; 
• Utrzymanie infrastruktury technicznej (czyszczenie kanalizacji deszczowych, rowów 

przydroŜnych, itp.) – wartość prac – 27 733,83 zł. 
 
 
Podsumowanie 
 
 

Reasumując przedstawiony wykaz waŜniejszych prac inwestycyjnych i remontowych 
zrealizowanych na drogach powiatowych w roku 2007 naleŜy podkreślić, iŜ po raz pierwszy 
od wielu lat udało się w ciągu jednego roku zmodernizować pięć obiektów mostowych. 
Dzięki środkom finansowym pochodzącym z budŜetu Powiatowego Zarządu Dróg, 
Jastrzębskiej Spółki Węglowej oraz przedsiębiorstwa RADAN, przeprowadzono prace na 
następujących obiektach mostowych: 

- most w ciągu ul. Moszczeńskiej w Mszanie (zdjęcie nr 1); 
- most w ciągu ul. Starowiejskiej w Wodzisławiu Śląskim (zdjęcie nr 2); 
- most w ciagu ul. Wiejskiej w Gogołowej (zdjęcie nr 3); 
- most w ciągu ul. Stawowej w Bukowie (zdjęcie nr 4); 
- wiadukt drogowy w ciągu ul. Piaskowej w Gorzycach (zdjęcie nr 5). 
 

 
 

 
Zdjęcie nr 1 – most w ciągu ul. Moszczeńskiej w Mszanie. 
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Zdjęcie nr 2 – most w ciągu ul. Starowiejskiej w Wodzisławiu Śląskim. 
 
 
 
 
 

 
 
 

Zdjęcie nr 3 – most w ciągu ul. Wiejskiej w Gogołowej. 
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Zdjęcie nr 4 – most w ciągu ul. Stawowej w Bukowie. 
 
 
 
 

 
 
 

Zdjęcie nr 5 – wiadukt drogowy w ciągu ul. Piaskowej w Gorzycach. 
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W ramach prac utrzymaniowych, tj. odnowy oznakowania poziomego na drogach 
powiatowych wykonano prace za łączną kwotę 75 264,27 zł. Obejmowały one odnowę 
istniejącego oznakowania poziomego w postaci przejść dla pieszych oraz wszelkiego rodzaju 
linii segregacyjnych. Ponadto wprowadzano równieŜ nowe oznakowanie poziome, zgodnie z 
zatwierdzonymi projektami zmiany organizacji ruchu przez Starostę Wodzisławskiego, 
głównie w postaci dodatkowych przejść dla pieszych. 

Na utrzymanie oznakowania pionowego na drogach powiatowych wydatkowano kwotę 
73 646,47 zł. Tak jak w przypadku oznakowania poziomego kwota ta została przeznaczona na 
odnowę oznakowania istniejącego, jak równieŜ na wprowadzenie nowego oznakowania 
zgodnie z zatwierdzonymi projektami zmiany organizacji ruchu przez Starostę 
Wodzisławskiego, szczególnie w zakresie zabudowy chodnikowych barierek ochronnych. 
 W roku 2007 w Powiatowym Zarządzie Dróg zostały przeprowadzone następujące 
kontrole: 
• Kontrola Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej w zakresie zatrudnienia osób 

niepełnosprawnych i wyposaŜenia ich stanowisk pracy, których koszty zakupu zostały 
zrefundowane ze środków PFRON; 

• Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy w zakresie przestrzegania przez pracodawcę 
przepisów i zasad bhp oraz przepisów z zakresu prawnej ochrony pracy; 

• Kontrola Wydziału Kontroli Starostwa Powiatowego w zakresie gospodarki finansowej 
jednostki; 

• Kontrola Zakładu Ubezpieczeń Społecznych O/Rybnik w zakresie obliczania i potrącania 
składek na ubezpieczenia społeczne; 

• Kontrola Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Wodzisławskiego w zakresie realizacji 
inwestycji  i remontów bieŜących za2006 rok oraz I półrocze 2007 roku; 
WyŜej wymienione kontrole nie stwierdziły istotniejszych nieprawidłowości w 

funkcjonowaniu jednostki. 
 

 
 

2. Wykaz prac wykonanych przez Dział SłuŜby Drogowej Powiatowego Zarządu 
Dróg. 
 

 

Bardzo waŜnym elementem działalności Powiatowego Zarządu Dróg są prace 
wykonywane przez Dział SłuŜby Drogowej. Do najwaŜniejszych robót wykonywanych siłami 
własnymi moŜemy zaliczyć: 
• remont chodnika przy ul. Wiejskiej w Gorzyczkach – w ramach zadania 

wyremontowano 131 mb chodnika (zadanie realizowane siłami własnymi PZD przy 
współudziale finansowym Gminy 11,1%) – wartość prac – 44 740,79 zł; 

• remont chodnika przy ul. Rogowskiej w CzyŜowicach -  w ramach zadania 
wyremontowano 312 mb chodnika (zadanie realizowane siłami własnymi PZD przy 
współudziale finansowym Gminy 17,2%) – wartość prac – 145 354,13 zł; 

• prowadzenie zimowego utrzymania dróg – zarówno poprzez utrzymywanie 
całodobowych dyŜurów, których celem jest koordynacja prac związanych z zimowym 
utrzymaniem, jak równieŜ bezpośrednia akcja w terenie, poprzez wykorzystanie 
nowoczesnego sprzętu będącego w dyspozycji Powiatowego Zarządu Dróg, tj. dwóch 
kompletnie wyposaŜonych piaskarko-solarek, wytwornicy solanki oraz odśnieŜarek 
wirnikowych przeznaczonych do odśnieŜania chodników; 

• wykonywanie remontów cząstkowych nawierzchni masą asfaltową na gorąco i na 
zimno - w ramach prac zabudowano około 442 tony masy na gorąco oraz około 20 ton 
masy na zimno. Szacunkowa wartość prac remontowych to kwota rzędu 289 000,00, z 
czego 265 000,00 to remont masą asfaltową na gorąco; 
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• prace związane z ręcznym i mechanicznym koszeniem poboczy – wykonano 
dwukrotne mechaniczne koszenie poboczy przy drogach powiatowych. Do prac 
wykorzystano specjalistyczną kosiarkę będącą w dyspozycji Powiatowego Zarządu Dróg 
oraz ciągnik rolniczy w systemie zleconym. Szacunkowa wartość prac to kwota około 90 
000,00 zł (przepracowano łącznie około 645 h, gdzie koszt samego ciągnika rolniczego to 
54 853,85 zł). Dodatkowo pracownicy Działu SłuŜby Drogowej prowadzili w pasie 
drogowym koszenie ręczne za pomocą kos spalinowych, będących własnością 
Powiatowego Zarządu Dróg; 

• prace związane z ręcznym i mechanicznym czyszczeniem jezdni – do prac 
wykorzystano zamiatarkę oraz samochód cięŜarowy będący w dyspozycji Powiatowego 
Zarządu Dróg.  

 

Ponadto na uwagę zasługuje równieŜ fakt prowadzenia wszelkiego typu prac 
utrzymaniowych i interwencyjnych, związanych z utrzymaniem całego pasa drogowego, a w 
szczególności: 

 

• utrzymanie oraz wprowadzanie zmian odnośnie oznakowania pionowego; 
• zabudowa płotków i siatek przeciwśnieŜnych; 
• utrzymanie terenów zielonych – pasów zieleni, Ŝywopłotów oraz przycinka i wycinka 

krzewów i drzew rosnących w pasie drogowym (na wycinkę drzew systemem zleconym 
wydano kwotę 58 653,35 zł – wycięto 78 sztuk drzew oraz w 97 przypadkach dokonano 
technicznego cięcia korony); 

• czyszczenie i konserwacja odwodnienia pasa drogowego – wpustów ulicznych, studni 
rewizyjnych oraz rowów otwartych; 

• inne prace związane z bieŜącym utrzymaniem infrastruktury drogowej. 
 

W roku 2007 na potrzeby Działu SłuŜby Drogowej zakupiono: 
 

• odśnieŜarkę chodnikową wirnikową – 3 699,00 zł; 
• skrapiarkę z przeznaczeniem do prowadzenia prac remontowych nawierzchni jezdni – 

29 890,00 zł; 
 
 
 
3. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie 2006/2007. 
 
 

Wzorem lat ubiegłych prace związane z zimowym utrzymaniem dróg w sezonie 
2006/2007 prowadzone były za pomocą sprzętu będącego w dyspozycji Powiatowego 
Zarządu Dróg, tj. dwóch nowoczesnych piaskarko-solarek, jak równieŜ za pomocą sprzętu 
pozyskanego w ramach przetargów nieograniczonych (piaskarko-solarki, ciągniki rolnicze z 
rozrzutnikami oraz ładowarka). W celu usprawnienia przebiegu akcji zimowego utrzymania 
dróg teren Powiatu Wodzisławskiego został podzielony na kilka rejonów, z konkretnym 
przypisaniem określonej sieci dróg do poszczególnych jednostek Zawarto takŜe porozumienie 
z Miastem Radlin odnośnie przekazania Zakładowi Gospodarki Komunalnej w zimowe 
utrzymanie części dróg powiatowych oraz z Miastem Pszów, celem skoordynowania i 
usystematyzowania zimowego utrzymania dróg na terenie Pszowa. Łączny koszt zimowego 
utrzymania dróg powiatowych w sezonie 2006/2007 szacuje się na kwotę około 350 tyś. zł, z 
czego koszt zakupu materiałów zuŜytych do usuwania śliskości to około 175 tyś. zł. Akcja 
czynna w sezonie 2006/2007 była prowadzona przez 29 dni, dla porównania w sezonie 
2005/2006 przez 112 dni. 
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4. Działalność administracyjna Powiatowego Zarządu Dróg. 
 

Bardzo waŜnym elementem w działalności statutowej Powiatowego Zarządu Dróg jest 
działalność administracyjna. W jej ramach wydawane są wszelkiego rodzaju decyzje 
administracyjne określające warunki techniczne wejścia w pas drogowy, jak równieŜ 
zezwalające na zajęcie pasa drogowego wraz z pozwoleniem na umieszczenie urządzeń 
obcych. Zgodnie z prawem zamówień publicznych przygotowuje się równieŜ i przeprowadza 
wiele przetargów nieograniczonych oraz zleceń o wartości poniŜej 14 000 Euro. Ponadto 
naleŜy zwrócić uwagę na fakt, iŜ do kaŜdego przetargu nieograniczonego naleŜy przygotować 
specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz umowę, którą zamawiający podpisze z 
wykonawcą. Prowadzone są równieŜ wszelkiego rodzaju postępowania prawne, których 
zakres obejmuje między innymi: przygotowywanie stosownych ugód i porozumień odnośnie 
usuwania szkód górniczych oraz wspólnej realizacji zadań przy drogach powiatowych z 
gminami Powiatu Wodzisławskiego, jak równieŜ sprawy związane z wypłatą odszkodowań za 
szkody poniesione przez kierujących pojazdami na drogach powiatowych. 
 

W roku 2007 wydano: 
 

• 162 decyzje administracyjne zezwalające na zajęcie pasa drogowego oraz na 
umieszczenie w pasie drogowym urządzeń obcych; 

• 231 decyzji administracyjnych i postanowień ustalających warunki techniczne 
wykonania zjazdów z dróg powiatowych i utrzymania odwodnienia, czy teŜ 
uzgadniających lokalizację urządzeń obcych w pasie drogowym. 

 

W roku 2007 przeprowadzono: 
 

• 47 przetargów nieograniczonych (w tym 19 na roboty budowlane, 13 na zakupy oraz 15 
na usługi); 

• 252 zamówienia o wartości poniŜej 14 000 Euro (w tym na roboty budowlane 31, usługi 
142 oraz zakupy 79); 

• 4 zlecenia z wolnej ręki . 
 

Na uwagę zasługuje równieŜ fakt, iŜ wielokrotnie w ciągu roku pracownicy Powiatowego 
Zarządu Dróg brali udział w wizjach lokalnych, zwoływanych w celu rozwiązania 
powstających problemów dotyczących modernizacji, remontów i utrzymania sieci dróg 
powiatowych. Uczestniczyli równieŜ w wielu spotkaniach organizowanych przez Rady 
Sołeckie czy teŜ Rady Dzielnic poszczególnych gmin, jak równieŜ w spotkaniach związanych 
z przekazaniem, kontrolą i odbiorami robót wykonywanych na zlecenie Powiatowego 
Zarządu Dróg.  
 
 
5. Środki zewnętrzne pozyskane przez Powiatowy Zarząd Dróg. 
 

W roku 2007 PZD pozyskał następujące środki finansowe: 
 

o 1 058 796,57 zł - porozumienia z Gminami i Miastami Powiatu Wodzisławskiego na 
wspólną realizację zadań przy drogach powiatowych; 

o 640 655,60 zł - Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. (KWK JAS-MOS i KWK Borynia); 
o 239 896,77 zł - Kompania Węglowa S.A. (KWK Rydułtowy-Anna i KWK Marcel); 
o 150 000,00 zł - Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej; 
o 106 032,88 zł - rachunek dochodów własnych – środki finansowe pozyskane z opłat za 

zajęcie pasa drogowego. 
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Podkreślić naleŜy, iŜ do dofinansowania na kwotę około 200 tys. zł na rok 2008 został 
zakwalifikowany projekt przebudowy skrzyŜowania ulic: Skrzyszowska, 1-Maja i Turska w 
Mszanie w ramach programu likwidacji miejsc niebezpiecznych na drogach „GAMBIT 
2005”. Podpisano równieŜ wstępne ugody z Kompanią Węglową S.A. na kontynuacje prac 
związanych z remontem nawierzchni ulic GłoŜyńskiej i Napierskiego w Radlinie oraz 
remontem chodnika przy ul. Bohaterów Warszawy w Rydułtowach. Największym jednak 
sukcesem jest wstępne zakwalifikowanie się do dofinansowania na kwotę 5 600 000,00 Euro 
trzech projektów modernizacji ciągów dróg powiatowych w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.  
 

Źródła zewnętrznych środków finansowych pozyskanych przez               
Powiatowy Zarząd Dróg w roku 2007. 
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Wykaz środków finansowych przeznaczonych przez poszczególne  
Gminy Powiatu Wodzisławskiego na dofinansowanie zadań realizowanych  

przy drogach powiatowych w roku 2007. 
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Kształt budŜetu Powiatowego Zarządu Dróg w latach 1999-2007. 
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