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               Powiatowy Zarząd Dróg w Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Syryni przedstawia 
coroczne sprawozdanie ze swej działalności za 2012 rok.  
 
I .  Wprowadzenie  
 
Powiatowy Zarząd Dróg w imieniu Zarządu Powiatu Wodzisławskiego administruje siecią dróg 
powiatowych o łącznej długości 205,05 km. W poszczególnych gminach wchodzących w skład 
powiatu długość dróg powiatowych  przedstawia się następująco: 
Gorzyce 47,7 km; Wodzisław Śl. 45,5 km; Godów 26,1 km; Lubomia 24,0 km; Pszów 20,3 km; 
Radlin 15,72 km; Mszana 14,13 km; Rydułtowy 8,1 km; Marklowice 3,5 km.  
 
Wykres nr 1. 
Długość dróg z podziałem na gminy/miasta  
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Zatrudnienie w Powiatowym Zarządzie Dróg z uwagi na dużą płynność kadrową 

zmieniało się w ciągu roku i na dzień 31.12.2012 r. wynosiło 28 osób i zmniejszyło się  
w porównaniu z rokiem 2011 o jednego pracownika. Struktura zatrudnienia na koniec roku 
sprawozdawczego przedstawiała się następująco: kierownictwo – 2 osoby, pracownicy 
administracyjni – 15 osób i pracownicy brygad patrolowo-interwencyjnych – 11 osób. Ponadto 
w omawianym okresie:  

− jedna osoba przebywała stale na urlopie bezpłatnym, 
− trzy osoby zatrudnione były w ramach prac interwencyjnych Powiatowego Urzędu Pracy, 
− siedem osób odbywało staż absolwencki.  

    
W 2012 roku nadal kontynuowana była współpraca z Zakładem Karnym w Jastrzębiu 

Zdroju. Na podstawie zawartej z Zakładem Karnym umowy o nieodpłatnym zatrudnieniu 
skazanych do pracy w Powiatowym Zarządzie Dróg zostało skierowanych na stałe 8 skazanych, 
a od dnia 26.10.2012 roku 12 skazanych. 
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W celu realizacji zadań ustawowych i statutowych Powiatowy Zarząd Dróg                              
w Wodzisławiu Śląskim dysponował w 2012 roku budżetem w wysokości 17.857.932 zł.                    
W trakcie roku budżet ten, który w ramach podziału wolnych środków i skierowania ich na 
realizację bieżących potrzeb jednostki, został zwiększony o kwotę 1.064.389 zł.   
 
 
II. Wykaz ważniejszych prac inwestycyjnych, remontowych i utrzymaniowych 

zrealizowanych na drogach powiatowych w poszczególnych gminach Powiatu 
Wodzisławskiego. 

 

GMINA GODÓW 

1. Remont nawierzchni jezdni i budowa chodnika wraz z kanalizacją deszczową przy                        
ul. Piotrowickiej w Skrbeńsku na odcinku od ul. 1 Maja do ul. Zielonej. W wyniku realizacji 
tego zadania przebudowano 350 mb drogi. Wartość zadania wyniosła 359.927,59 zł 
(dofinansowanie z Gminy – 179.963,80 zł).  

2. Budowa chodnika wraz z kanalizacją deszczową przy ul. Skrzyszowskiej w Mszanie –                
1 Maja w Skrzyszowie. W wyniku realizacji tego zadania  wybudowano 330 mb kanalizacji  
deszczowej. Wartość zadania wyniosła 111.687,52 zł (dofinansowanie z Gminy  
– 55.843,76 zł). 

3. Przebudowa drogi powiatowej nr 5020S odcinek Krostoszowice. W wyniku realizacji tego 
zadania przebudowano 191 mb drogi. Wartość zadania wyniosła 293.133,22 zł 
(dofinansowanie z Gminy – 146.566,61 zł). 

4. Budowa chodnika wraz z kanalizacją przy ul. Szybowej w Krostoszowicach. W wyniku 
realizacji tego zadania wybudowano 313 mb kanalizacji deszczowej. Wartość zadania 
wyniosła 147.497,42 zł (dofinansowanie z Gminy – 73.748,71 zł) 

5. Remonty cząstkowe nawierzchni oraz utrzymanie infrastruktury – na ten cel wydano 
109.909,52 zł. 

 
GMINA GORZYCE 

1. Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Budowa chodnika przy ul. Piaskowej  
w Gorzycach”. Wartość zadania wyniosła 8.856,00  zł. 

2. Budowa chodnika wraz z kanalizacją przy ul. Mszańskiej w Turzy Śl. W wyniku realizacji 
tego zadania wykonano 295 mb chodnika. Wartość zadania wyniosła 83.395,07 zł 
(dofinansowanie z Gminy – 27.798,35 zł). 

3. Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy 
ul. Wodzisławskiej w Rogowie”. Wartość zadania wyniosła 15.375,00 zł (dofinansowanie  
z Gminy – 4.397,25 zł). 

4. Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy 
ul. Gorzyckiej w Czyżowicach”. Wartość zadania wyniosła 14.145,00 zł (dofinansowanie  
z Gminy – 4.710,28 zł). 

5. Remonty cząstkowe nawierzchni oraz utrzymanie infrastruktury – na ten cel wydano 
150.110,32 zł. 

 
GMINA LUBOMIA 

1. Remont chodnika przy ul. 3 Maja w Syryni. W wyniku realizacji tego zadania 
wyremontowano 335 mb chodnika. Wartość zadania wyniosła 73.914,66 zł (dofinansowanie 
z Gminy – 50.000 zł). 

2. Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Przebudowa drogi powiatowej 3545S  
w Lubomi”. Wartość zadania wyniosła 39.519,90  zł. (bez dofinansowania z gminy). 

3. Remonty cząstkowe nawierzchni oraz utrzymanie infrastruktury – na ten cel 
wydano141.515,21 zł. 
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  GMINA MARKLOWICE 

Z udziałem finansowym gminy nie realizowano w 2012 roku żadnych zadań inwestycyjnych 
bądź remontowych. We własnym zakresie dokonano remontów cząstkowych nawierzchni na 
wartość 8.285,58 zł. 
 
GMINA MSZANA 
 

1. Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Budowa chodnika przy ul. Moszczeńskiej  
w Mszanie”. Wartość zadania wyniosła 10.455,00 zł (dofinansowanie z Gminy – 3.588,16 zł) 

2. Remont chodnika przy ul. Centralnej w Połomi od DW 930 w kierunku obiektu mostowego. 
W wyniku realizacji  tego zadania wyremontowano 300 mb chodnika. Wartość zadania 
wyniosła 89.955,35 zł ( dofinansowanie z Gminy – 40.000zł ). 

3. Remont chodnika przy ul. Wiejskiej w Gogołowej. W wyniku tego zadania wyremontowano 
401 mb chodnika. Wartość zadania 59.663,36 zł (dofinansowanie z Gminy- 29.831,68 zł). 

4. Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Wykonanie chodnika wraz z kanalizacją 
deszczową przy ul. Centralnej w Połomi w rejonie wiaduktu WD 530 nad autostradą”. 
Wartość zadania 6.000 zł ( dofinansowanie z Gminy – 3.000 zł). 

5. Remont nawierzchni ul. Wiejskiej w Gogołowej. W wyniku tego zadania wyremontowano 
252 m2 nawierzchni. Wartość zadania 31.997,40 zł. 

6. Remonty cząstkowe nawierzchni oraz utrzymanie infrastruktury – na ten cel wydano 
144.459,81 zł. 
 

 
MIASTO PSZÓW 
 
1. Budowa chodnika i kanalizacji deszczowej przy ul. Paderewskiego. W wyniku realizacji tego 

zadania wykonano 84 mb chodnika. Wartość zadania wyniosła 21.238,06 zł (dofinansowanie 
z Miasta – 10.619,03 zł). 

2. Remont chodnika przy ul. B. Westerplatte. W wyniku realizacji tego zadania wykonano 
remont  110 mb chodnika. Wartość zadania wyniosła 25.201,05 zł (dofinansowanie z Miasta 
– 12.600,52 zł). 

3. Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych dla zadania pn. 
„Budowa chodnika w ciągu ul. Kraszewskiego w Pszowie wraz z miejscami postojowymi”. 
Wartość zadania wyniosła 130.501,28 zł (dofinansowanie z Miasta – 65.100,62 zł). 

4. Przebudowa ul. Staffa. W wyniku realizacji tego zadania przebudowano 165 mb drogi. 
Wartość zadania 174.276,89 zł (dofinansowanie z Miasta – 87.138,44 zł). 

5. Remonty cząstkowe nawierzchni oraz utrzymanie infrastruktury technicznej – na ten cel 
wydano 167.039,64 zł. 

 
MIASTO RADLIN 

1. Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Remont ul. Napierskiego w Radlinie”. Wartość 
zadania wyniosła 17.000,00 zł (dofinansowanie z Miasta – 8.500,0 zł). 

2. Remont ul. Napierskiego. W wyniku realizacji pierwszego etapu tego zadania 
wyremontowano 53 mb nawierzchni. Wartość zadania 47.022,84 zł (dofinansowanie  
z Miasta – 23.511,42 zł.  

3. Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych dla realizacji 
zadania pn. „Budowa chodnika przy ul. Domeyki w Radlinie”. Wartość zadania wyniosła 
71.453,61 zł (dofinansowanie z Miasta – 35.726,80 zł). W ramach realizacji wykonano  
140 mb chodnika. 

4. Budowa chodnika w ciągu ul. Rydułtowskiej (odcinek od posesji nr 55 do posesji 77 oraz od 
ul. Sokolskiej do ul. Puszkina). W wyniku realizacji tego zadania wybudowano 360 mb 
chodnika na kwotę 123.137,10 zł ( dofinansowanie z Miasta – 61.568,54 zł).  
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5. Remonty cząstkowe nawierzchni oraz utrzymanie infrastruktury technicznej – na ten cel 
wydano 130.261,99 zł.  

 
MIASTO RYDUŁTOWY 

1. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika wraz z miejscami postojowymi 
oraz przebudowę teletechniki przy ul. Traugutta. Wartość zadania w całości sfinansowana 
przez miasto.  

2. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 935 na odcinku od ul.Czernickiej do Ładnej  
w Rydułtowach – etap II. Na realizację zadania przekazano kwotę 200.000 zł w ramach 
dotacji celowej. 

3. Remonty cząstkowe nawierzchni oraz utrzymanie infrastruktury technicznej – na ten cel 
wydano 59.166,00 zł. 

 
MIASTO WODZISŁAW ŚLĄSKI 

1. Remont chodnika przy ul. Kopernika. W wyniku realizacji tego  zadania wykonano   remont  
110 mb chodnika. Wartość zadania wyniosła 30.280,93 zł (dofinansowanie z Miasta –  
15.140,46 zł). 

2. Budowa chodnika  przy ul. Kardynała Kominka w Wodzisławiu Śl. W wyniku realizacji tego  
zadania wykonano 91 mb chodnika. Wartość zadania wyniosła 32.919,70 zł (dofinansowanie 
z Miasta – 16.459,85 zł). 

3. Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Budowa zatoki autobusowej w ciągu  
ul. Chrobrego w Wodzisławiu Śl.”. Wartość zadania 14.145,00 zł ( dofinansowanie z Miasta 
– 4.483,79 zł). 

4. Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Budowa chodnika przy ul. Radlińskiej  
w Wodzisławiu Śl.”. Wartość zadania 7.500,0 zł (dofinansowanie z Miasta – 3.333,0 zł). 

5. Budowa chodnika wraz z kanalizacją przy ul. Turskiej w Wodzisławiu Śl. W wyniku 
realizacji zadania wykonano 60 mb chodnika oraz 150 mb kanalizacji deszczowej. Wartości 
zadania 89.364,97 (dofinansowanie z Miasta – 29.788,32 zł). 

6. Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Budowa chodnika przy drodze powiatowej  
nr 5022S”. Wartość zadania 15.375,00 zł (bez dofinansowania z miasta). 

7. Remont chodnika w ciągu ul. A. Ludowej. W wyniku realizacji tego zadania 
wyremontowano 155 mb chodnika. Wartość zadania 38.677,60 zł (sfinansowany w całości  
z budżetu Powiatu). 

8. Remont mostu w ciągu drogi powiatowej nr 5022S. Wartość zadania 69.097,34 zł 
(sfinansowany w całości z budżetu Powiatu). 

9. Remont nawierzchni ul. Chrobrego. W wyniku realizacji tego zadania wyremontowano 841 
mb nawierzchni. Wartość zadania 324.994,67 zł (w całości sfinansowana ze szkód 
górniczych). 

10. Remonty cząstkowe nawierzchni oraz utrzymanie infrastruktury technicznej – 204.525,33 zł. 
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Wykres nr 2. 
Wysokość  środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań inwestycyjno-remontowych  
na terenie poszczególnych Gmin/Miast Powiatu Wodzisławskiego  
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Wykres nr 3. 
Wysokość  środków finansowych przeznaczonych na wykonanie remontów cząstkowych                           
i utrzymania infrastruktury drogowej  na terenie poszczególnych Gmin/Miast Powiatu 
Wodzisławskiego   
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Wykres nr 4. 
Wysokość  środków finansowych przeznaczonych  przez poszczególne Gminy Powiatu 
Wodzisławskiego na dofinansowanie zadań realizowanych przy drogach powiatowych w roku 2012 
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W roku 2012 na drogach powiatowych wybudowano, przebudowano i wyremontowano około 
1642 mb nawierzchni jezdni, około 3010 mb chodników oraz 793 mb kanalizacji deszczowej. 
Prace te zdecydowanie wpłynęły na poprawę bezpieczeństwa i komfortu wszystkich 
uczestników ruchu. 

 Ogółem w roku ubiegłym z ważniejszych zadań inwestycyjnych i remontowych 
(wymienionych w pkt II) zrealizowano prace za łączną kwotę 2.797.757,53zł.  

Powiatowy Zarząd Dróg wykonał roboty cząstkowe zapewniające przejezdność dróg oraz 
gwarantujące bezpieczeństwo użytkowników ruchu na kwotę 1.175.000,00 zł. Przy realizacji 
tych zadań po raz pierwszy skorzystano z tzw. remontera. Jego użycie przyśpieszyło 
zdecydowanie proces naprawy nawierzchni i pozwoliło wygospodarować oszczędności 
skierowane na wykonywanie tzw. nakładek nawierzchniowych. W sumie na roboty cząstkowe 
wykonywane metodą tradycyjną zużyto 1.421,5 t masy mineralno-asfaltowej na powierzchni 
13.050 m2 na kwotę 870.503,40 zł., a na naprawę nawierzchni przy użyciu remontera 
drogowego wykorzystano 500 t mieszaniny grysowo-emulsyjnej na kwotę 244.770,00 zł.  
W ramach tych remontów wykonano nakładki asfaltowe na następujących ulicach: 
− ul. Skrzyszowska w Wodzisławiu Śląskim – o powierzchni 1.331 m2 
− ul. Centralna w Połomi – o powierzchni 819 m2 
− ul. Turska w Mszanie – o powierzchni 458 m2 
− ul. Lubomska w Pszowie – o powierzchni 868 m2 
− ul. Chrobrego w Wodzisławiu Śląskim – o powierzchni 205 m2 
− skrzyżowanie ul. Raciborskiej i Czyżowickiej w Rogowie – o powierzchni 259 m2 

W 2013 roku i latach następnych zamierzamy rozszerzać zakres napraw cząstkowych 
wykonywanych przy użyciu remontera drogowego. 
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III. Zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa  
        Śląskiego  
 

Przy współudziale środków zewnętrznych z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach RPO WSL 2007-2013  zakończono realizację dwóch obszernych zadań 
inwestycyjnych na drogach powiatu wodzisławskiego. Inwestycje te w zdecydowany sposób 
poprawiły bezpieczeństwo użytkowników dróg, usprawniły połączenia komunikacyjne  
w powiecie (m.in. do stref gospodarczych), polepszyły komfort jazdy i podniosły standard 
przemieszczania się ludzi i towarów.  
1. Zrealizowano zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa ciągu drogowego usprawniającego 

dojazd do stref przemysłowych w Czyżowicach oraz odciążającego DW 933”. Całość 
inwestycji zamknęła się kwotą 15.488.970,92 zł, przy dofinansowaniu zewnętrznym  
w wysokości 11.237.125,64 zł. W ramach inwestycji osiągnięto następujące wskaźniki:  
� Długość przebudowanych dróg powiatowych – 7,55 km 
� Liczba przebudowanych skrzyżowań – 6 szt. 
� Długość przebudowanych utwardzonych poboczy – 7,97 km 
� Długość wybudowanej sieci kanalizacji deszczowej – 2,35 km 
� Długość przebudowanej sieci kanalizacji deszczowej – 0,86 km 
� Długość wybudowanych chodników – 3,33 km 
� Długość przebudowanych chodników – 3,82 km 
� Liczba wybudowanych zatok autobusowych – 6 szt. 
� Liczba przebudowanych zatok autobusowych – 5szt. 

2. Zakończono realizację zadania pn. „Usprawnienie połączenia komunikacyjnego stref 
aktywności gospodarczej oraz gminy Godów z autostrada A-1”. Całkowita wartość projektu 
wyniosła 6.810.837,39 zł, a kwota dofinansowania 5.159.209,32 zł. W ramach inwestycji 
osiągnięto następujące wskaźniki: 
� Długość przebudowanych dróg powiatowych – 4,14 km 
� Liczba przebudowanych skrzyżowań –1 szt. 
� Długość przebudowanych utwardzonych poboczy – 3,6 km 
� Długość wybudowanej sieci kanalizacji deszczowej – 2,185 km 
� Długość wybudowanych chodników – 2,3045 km 
� Długość przebudowanych chodników – 1,98 km 
� Liczba wybudowanych przejść dla pieszych – 1 szt. 
� Liczba wybudowanych zatok autobusowych – 1 szt. 

 
IV . Środki zewnętrzne pozyskane przez Powiatowy Zarząd Dróg. 
 
W roku 2012 Powiatowy Zarząd Dróg pozyskał środki finansowe w wysokości 10.340.333,07 zł  
z następujących źródeł: 

 

� 1.013.468,39 zł – umowy  o udzieleniu Powiatowi Wodzisławskiemu pomocy finansowej 
przez Gminy/Miasta  Powiatu Wodzisławskiego z przeznaczeniem na realizację zadań  
przy drogach powiatowych (porozumienia); 

� 493.826,00 zł – Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. (KWK JAS-MOS, KWK „Rydułtowy 
– Anna”); 

� 8.556.567,29 zł – Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego; 
� 276.471,39 zł –  własne dochody budżetowe  PZD  
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Wykres nr 5. 
Źródła zewnętrznych środków finansowych pozyskanych przez    
Powiatowy Zarząd Dróg w roku 2012. 
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Porozumienia z Gminami/Miastami  Powiatu Wodzisławskiego 1.013.468,38zł

 
 
 
V. Zadania związane z bieżącym utrzymaniem dróg powiatowych. 
 
We wrześniu 2012 roku w wyniku przeprowadzonej reorganizacji jednostki zlikwidowano Dział 
Służby Drogowej. Jego zadania przejął Dział Utrzymania Dróg i Mostów, w którego strukturach 
utrzymano brygady patrolowo-interwencyjne, warsztaty i magazyny oraz tabor samochodowy  
i wyposażenie techniczne. W sumie w 2012 roku służby drogowe Powiatowego Zarządu Dróg  
w zależności od warunków atmosferycznych i potrzeb prowadziły lub koordynowały następujące 
prace: 
1) remont chodnika przy ul. Grodzisko w Wodzisławiu Śl. o długości 230 mb, 
2) umocnienie rowu przydrożnego wraz z przełożeniem chodnika w ciągu ul. Centralnej  

w Połomi na długości 100 mb, 
3) remont chodnika na ul. 1 Maja w Mszanie - remont obejmował naprawę nawierzchni 

chodników i krawężników na długości dwóch zatok autobusowych, 
4) naprawa barier energochłonnych na ul. Podgórnej w Połomi, 
5) zabudowa barier energochłonnych w ciągu ul. Raciborskiej w Rogowie i Bełsznicy oraz na 

ul. Wiejskiej w Gogołowej, 
6) zakup sterowników sygnalizacji świetlnych na skrzyżowaniach ulic: Bema - Traugutta - 

Plebiscytowa w Rydułtowach oraz Korfantego - Hallera - Rogozina w Radlinie, 
7) wprowadzenie nowych organizacji ruchu w tym m.in.: 

o wytyczenie nowych przejść dla pieszych w ciągach następujących dróg: 
− ul. Czarnieckiego w Wodzisławiu Śląskim, 

− ul. Korfantego i ul. Hutnicza w Radlinie, 
− ul. Piecowska w Rydułtowach, 
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− ul. 1 Maja w Gołkowicach, 

− ul. Dworcowa w Olzie, 
− ul. Bolesława Chrobrego w Wodzisławiu Śląskim, 

o zmiana oznakowania w ciągu drogi powiatowej nr 3512 S na odcinku od granicy 
z powiatem Raciborskim do skrzyżowania z DW 936, 

o wprowadzenie oznakowania ul. Nowa i ul. Olszyny w Wodzisławiu Śląskim, 
o oznakowanie dzielnicy Radlin II. 
o zmiana oznakowania skrzyżowania ulicy Szybowej - Wodzisławskiej w Krostoszowicach 

8) odnowienie oznakowania poziomego przejść dla pieszych, skrzyżowań oraz linii 
segregacyjnych na drogach o największym natężeniu ruchu w ilości 10 372,1 m2 za kwotę  
97 903,12 zł. 
 
Ponadto służby drogowe Powiatowego Zarządu Dróg realizowały następujące zadania: 

− zimowe utrzymanie dróg - obsługa dwóch rejonów dróg opłużonymi piaskarko - 
solarkami o długości 57,2 km 

− zimowe utrzymanie chodników  
− remonty cząstkowe masą na zimno w ilości 40 t 
− remonty masą na gorąco w ilości 125 t 

− wycinka drzew zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego - 105 szt. 
− frezowanie pni - 29 szt. 

− udrażnianie skrajni poziomej i pionowej wraz z wycinką samosiejek o łącznej 
długości 24,6 km 

− czyszczenie wpustów i studni rewizyjnych kanalizacji sanitarnej - 230 szt. 

− czyszczenie rowów przydrożnych na długości 2 450 mb 
− demontaż i montaż siatki przeciwśnieżnej - 5 300 mb 
− ręczne i mechaniczne koszenie poboczy 

− ręczne i mechaniczne czyszczenie chodników i jezdni 
− roboty konserwacyjno - utrzymaniowe na obiektach inżynierskich 

− wszelkie roboty interwencyjne - zabezpieczanie miejsc niebezpiecznych, naprawa 
uszkodzonego oznakowania, 

− drobne naprawy chodników,  

− zabudowa, wymiana krawężników 
 

Zadania związane z letnim i zimowym utrzymaniem chodników i zieleni przydrożnej przy 
drogach powiatowych leżących w granicach administracyjnych gmin Rydułtowy, Mszana  
i Marklowice zostały przekazane na mocy porozumień tym gminom. Na realizację tych zadań 
Powiat przeznaczył dotację celową w wysokości 67.500,00 zł z podziałem: 
− dla Gminy Mszana – 30.000 zł 
− dla Gminy Rydułtowy – 27.500 zł 
− dla Gminy Marklowice – 10.000 zł 

W październiku 2012 roku na mocy porozumienia pomiędzy Powiatem Wodzisławskim  
a Gminą Radlin przekazano Miastu Radlin zadania związane z letnim i zimowym utrzymaniem 
dróg, chodników, obiektów drogowych i zieleni przydrożnej. Porozumienie obejmuje okres od  
1 listopada 2011 roku do 31 października 2015 roku. Rocznie na realizację zadań 
utrzymaniowych i remontowych gmina otrzyma dotację w wysokości 340.000 zł, przy czym za 
dwa miesiące 2012 roku dotacja ta wyniosła 47.500 zł. 
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VI. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie 2011/2012. 
 

W sezonie zimowym 2011/2012, podobnie jak w latach ubiegłych, akcja zimowego 
utrzymania dróg prowadzona była za pomocą sprzętu obcego – wynajętego w ramach 
przetargów nieograniczonych oraz sprzętu będącego własnością Powiatowego Zarządu Dróg. Na 
drogach pracowało 5 zestawów opłużonych piaskarko-solarek, 2 opłużone ciągniki  
z rozrzutnikiem oraz ładowarka. W celu sprawniejszej obsługi sieć dróg powiatowych 
podzielono na siedem rejonów.  

Akcja czynna w sezonie 2011/2012 była prowadzona przez 50 dni – dla porównania  
w sezonie 2010/2011 przez 70 dni, w sezonie 2009/2010 przez 55 dni, a w sezonie 2008/2009 
przez 51 dni. Do zwalczania śliskości na drogach zużyto 1382 tony soli, 849 ton piasku oraz 
276.900 litrów solanki – wszystko za łączną kwotę 502.000 zł. Koszt pracy sprzętu do zimowego 
utrzymania wraz z kosztem odśnieżania chodników to 679.000 zł.  

Reasumując – całkowity koszt prac związanych z zimowym utrzymaniem dróg 
powiatowych w sezonie 2011/2012 (materiały, wynajem sprzętu obcego, ryczałty itp.) zamknął 
się w kwocie 1.181.000 zł.  
 
VII.  Inne  aspekty działalności  statutowej Powiatowego Zarządu Dróg  
 

Bardzo ważnym 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 również 
zezwalające na zajęcie pasa drogowego wraz z pozwoleniem na umieszczenie urządzeń obcych. 
Zgodnie z prawem zamówień publicznych przygotowuje się również i przeprowadza wiele 
przetargów nieograniczonych oraz zleceń o wartości poniżej 14 000 Euro. Prowadzono również 
postępowania prawne, których zakres obejmował między innymi: przygotowywanie stosownych 
ugód i porozumień odnośnie usuwania szkód górniczych, wspólnej realizacji zadań przy drogach 
powiatowych z gminami Powiatu Wodzisławskiego oraz sprawy związane z wypłatą 
odszkodowań za szkody poniesione przez kierujących pojazdami na drogach powiatowych. 

 
 

W roku ubiegłym pracownicy Powiatowego Zarządu Dróg przyjęli wnioski, rozpatrzyli i wydali 
decyzje w 715 sprawach. Są to:  
 

• 299 decyzje administracyjne zezwalające na zajęcie pasa drogowego oraz na umieszczenie 
w pasie drogowym urządzeń obcych i reklam, 

• 322 decyzje administracyjne i postanowienia ustalające warunki techniczne wykonania 
zjazdów z dróg powiatowych i utrzymania odwodnienia oraz uzgadniające lokalizację 
urządzeń obcych i reklam w pasie drogowym, a także plany zagospodarowania 
przestrzennego, lokalizacji inwestycji, 

• 94 opinie do projektów organizacji ruchu oraz przejazdów pojazdów nienormatywnych 
 
 
 
 

Dodatkowo w roku ubiegłym przeprowadzono 237 postępowań z zakresu zamówień publicznych 
w tym :  
 

• 31 przetargów nieograniczonych, 
• 204 zamówień o wartości poniżej 14 000 Euro,  
• 2 zlecenia z wolnej ręki. 
 
        Na uwagę zasługuje również fakt, iż 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 również w wielu spotkaniach organizowanych przez Rady Sołeckie i Rady 
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Dzielnic poszczególnych gmin, jak również w spotkaniach związanych z przekazaniem, kontrolą 
i odbiorami robót wykonywanych na zlecenie Powiatowego Zarządu Dróg.  
          Przedstawiciele Powiatowego Zarządu Dróg organizowali i uczestniczyli w wizjach 
lokalnych mających na celu poprawę bezpieczeństwa na drogach oraz poprawę życia 
mieszkańców naszego Powiatu, pomagając im niejednokrotnie w rozwiązywaniu problemów 
związanych z zamieszkaniem w pobliżu pasów drogowych. Byli także stałymi członkami 
Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowych.  
        Ponadto z inicjatywy Powiatowego Zarząd Dróg  organizowano  cotygodniowe spotkania 
zwane potocznie radami budowy. Podejmowano i omawiano na nich tematy związane  
z realizacją inwestycji współfinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Śląskiego oraz inwestycji realizowanej przez Miasto Wodzisław związanej  
z budową ronda.  
 
W 2012 roku w Powiatowym Zarządzie Dróg przeprowadzono trzy kontrole przedmiotowe: 

� W dniach od 29.03.2012 r. do 20.04.2012 r. kontrola przeprowadzona przez Urząd 
Kontroli Skarbowej w Katowicach dotyczyła audytu gospodarowania środkami 
pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w zakresie projektu pn. „Przebudowa ciągu 
drogowego usprawniającego dojazd do stref przemysłowych w Czyżowicach oraz 
odciążającego DW 933”. W protokole z kontroli nie wniesiono uwag. 

� W dniu 30.08.2012 r. Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego przeprowadził 
kontrolę doraźną powyższego projektu. Jednostka kontrolująca przedstawiła informację 
pokontrolną, co do której zgłoszone zostały wyjaśnienia i zastrzeżenia (ostanie wysłano 
05.02.2013 r.). W sprawach wniosków pokontrolnych nie zapadły jeszcze ostateczne 
decyzje. 

� W dniach od 17.09.2012 r. do 16.11.2012 r. Biuro Kontroli i Audytu Wewnętrznego 
Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śl. przeprowadziło kontrolę kompleksową  
w zakresie całokształtu gospodarki finansowej oraz organizacji kontrolowanej jednostki 
za okres od 01.01.2011 do 16.11.2012. Po zakończeniu kontroli wydano zalecenia 
pokontrolne, które przyjęto do realizacji. 

 
       Powiatowy Zarząd Dróg w Wodzisławiu Śląskim na podstawie aneksu zawartego w dniu 
26.10.2012 r. rozszerzył zakres współpracy z Zakładem Karnym w Jastrzębiu-Zdroju w sprawie 
nieodpłatnego zatrudnienia skazanych przy pracach porządkowych na drogach Powiatu 
Wodzisławskiego. Na podstawie aneksu Powiatowy Zarząd Dróg korzystał z usług 12 
osadzonych wykonujących prace również na rzecz utrzymania zimowego. Kierownictwo 
Zarządu Dróg bardzo pozytywnie ocenia rezultaty tej współpracy. Zatrudnienie skazanych 
pozwoliło na osiągnięcie wymiernych efektów ekonomicznych i społecznych dla mieszkańców 
Powiatu Wodzisławskiego, a dla skazanych było formą resocjalizacji i szansą na powrót do 
normalnego funkcjonowania w społeczeństwie. 
 
       Oprócz zadań związanych z utrzymaniem sieci drogowej oraz działalnością administracyjną  
wykonano także prace remontowe polegające na adaptacji pomieszczeń po byłych mieszkaniach 
usamodzielnień Powiatowego Domu Dziecka w Gorzyczkach na pomieszczenia biurowe.   
      W 2012 roku w celu usprawnienia pracy Powiatowego Zarządu Dróg dokonano 
następujących zakupów:  

� zestawu komputerowego ułatwiającego użytkowanie  specjalistycznych programów; 
� płyty dynamicznej wraz z wyposażeniem do pomiaru nośności podłoża; 
� przecinarki spalinowej; 
� kamery cyfrowej do ewidencjonowania dróg; 
� mebli biurowych do adaptowanych pomieszczeń; 
� urządzenie wielofunkcyjne (kserokopiarka); 
� centrali telefonicznej z możliwością kontrolnego ewidencjonowania niektórych rozmów 

interwencyjnych; 
� regałów magazynowych do archiwum zakładowego.  
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      Dodatkowo w 2012 roku  pojazdy samochodowe Powiatowego Zarządu Dróg zostały 
wyposażone w urządzenia GPS umożliwiające sprawowanie bezpośredniego nadzoru oraz 
prowadzenie „akcji zima”.  
 
VIII. Podsumowanie  
 

Analizując przedstawione w sprawozdaniu dane i liczby jednoznacznie można stwierdzić,        
iż mimo niewystarczających środków finansowych staraliśmy się w sposób kompleksowy 
realizować stawiane przed Powiatowym Zarządem Dróg cele. Poprawiliśmy efektywność,  
wydajność pracy i warunki bytowe pracowników oraz uzupełniliśmy tabor maszynowy. Jednak 
szczupłość budżetu jednostki nie pozwala na pełną realizację działań w skali jednego roku                
(budowa nawierzchni dróg, budowa i remont chodników, kompleksowe czyszczenie rowów, 
ścinka zawyżonych poboczy, pełne odtworzenie oznakowania poziomego, budowa nowych 
sygnalizacji świetlnych i przejść dla pieszych, itp.). Dlatego celowym staje się wytypowanie                 
i wybór  w danej gminie zadań priorytetowych (biorąc szczególnie pod uwagę zasadność 
inwestycji oraz jej wpływ na poprawę bezpieczeństwa użytkowników dróg), skumulowanie 
środków finansowych na ich realizację i co za tym idzie jak najszybsze ich ukończenie. Po 
zakończeniu i zrealizowaniu zadań priorytetowych, w zależności od możliwości finansowych 
można będzie rozpocząć realizację kolejnych prac, tych o mniejszym znaczeniu w całości 
systemu komunikacyjnego na drogach powiatowych. 
 

 Ważnym elementem w działalności statutowej Powiatowego Zarządu Dróg jest zimowe 
utrzymanie dróg. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom wszystkich użytkowników dróg, jak                   
i mieszkańców Powiatu Wodzisławskiego, w celu usprawnienia akcji oraz wprowadzenia 
dodatkowych oszczędności  zasadnym wydaje się  zakup nowego sprzętu wykorzystywanego do 
prowadzenia „akcji zima” przez Służbę Drogową Powiatowego Zarządu Dróg. Zakup taki będzie 
raczej nieodzowny, biorąc pod uwagę fakt, iż solarko piaskarki będące własnością PZD mają 
ponad 10 lat. 
          Z uwagi na to, że środki przeznaczone na realizację zadań statutowych są dalece 
niewystarczające staraliśmy się przyjąć rozsądną hierarchię ważności prac, przeznaczając  
w pierwszej kolejności środki na remonty cząstkowe dróg i chodników, malowanie poziome oraz 
oznakowanie pionowe, a w dalszej kolejności na realizację zadań inwestycyjnych.  
      Powyższe rezultaty nie byłyby możliwe bez Państwa współpracy i życzliwości. Dlatego też 
chcielibyśmy złożyć podziękowanie Radzie i Zarządowi Powiatu Wodzisławskiego oraz 
władzom wszystkich miast i gmin za pomoc w realizacji naszych trudnych zadań oraz  
za zrozumienie i przychylność we współfinansowaniu niektórych inwestycji i remontów.  
 
 


