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               Powiatowy Zarząd Dróg w Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Syryni przedstawia 
coroczne sprawozdanie ze swej działalności za 2013 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 w Wodzisławiu Śląskim z siedzibą                      

w Syryni na dzień 31.12.2013r. wyniosło 28 osób i nie zmieniło się w porównaniu z rokiem 
2012. Struktura zatrudnienia na koniec roku sprawozdawczego przedstawiała się następująco: 
• kierownictwo – 2 osoby,  
• Dział Utrzymania Dróg i Mostów – 15 osób (w tym 11 pracowników grup patrolowo-

remontowych),  
• Dział Planowania i Inwestycji – 6 osób,  
• Dział Prawno-Administracyjny – 3 osoby,  
• Dział Księgowości – 2 osoby. 

                                                                     
Ponadto w okresie od stycznia do grudnia 2013 roku:                     
− jedna osoba przebywa stale na urlopie bezpłatnym, 
− cztery osoby zatrudnione były na podstawie podpisanych z Powiatowym Urzędem Pracy                          

w Wodzisławiu Śląskim umów na organizacje pracy w ramach robót interwencyjnych, 
− osiem osób odbywało w naszej jednostce staż w porozumieniu z Urzędem Pracy.  
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W 2013 roku nadal kontynuowana była współpraca pomiędzy Powiatowym Zarządem 
Dróg a Zakładem Karnym w Jastrzębiu-Zdroju. Na podstawie aneksu zawartego w dniu  
26 października 2012 r. rozszerzono zakres tej współpracy w sprawie nieodpłatnego 
zatrudnienia skazanych przy działaniach porządkowych na drogach powiatu 
wodzisławskiego. Na podstawie aneksu Powiatowy Zarząd Dróg korzystał z usług  
12 osadzonych wykonujących prace również na rzecz utrzymania zimowego. Kierownictwo 
Powiatowego Zarządu Dróg bardzo pozytywnie ocenia rezultaty tej współpracy. Zatrudnienie 
skazanych pozwoliło na osiągnięcie wymiernych efektów ekonomicznych i społecznych dla 
mieszkańców Powiatu, a dla skazanych było formą resocjalizacji i szansą na powrót do 
funkcjonowania w społeczeństwie. Mając na względzie pozytywne przejawy i skutki takiej 
współpracy, w dniu 25.10.2013 roku podpisano umowę z Zakładem Karnym w Raciborzu  
o nieodpłatnym zatrudnieniu skazanych przy pracach publicznych. W ramach niniejszej 
umowy w Powiatowym  Zarządzie Dróg w Wodzisławiu Śląskim świadczyło pracę  
6 skazanych. 
  

W celu realizacji zadań ustawowych i statutowych Powiatowy Zarząd Dróg                              
w Wodzisławiu Śląskim dysponował w 2013 roku budżetem w wysokości 12.659.529,00 zł.                    
W trakcie roku budżet ten, w ramach podziału wolnych środków i skierowania ich na 
realizację bieżących potrzeb jednostki, został zwiększony o kwotę 935.000,00 zł.   

 
II. Zestawienie ważniejszych prac inwestycyjnych, remontowych i utrzymaniowych.  

 
W 2013 r. Powiatowy Zarząd Dróg realizował zadania inwestycyjne i remontowe oraz 

wykonywał prace utrzymaniowe na terenie całego Powiatu Wodzisławskiego. 
Dla lepszego zobrazowania tych prac zestawiono je w niniejszym opracowaniu  

w układzie poszczególnych gmin. 
  
GMINA GODÓW 
1. Budowa chodnika wraz z kanalizacją deszczową przy ul.1 Maja w Skrzyszowie.  

W wyniku realizacji tego zadania wybudowano 503 mb chodnika wraz z kanalizacją 
deszczową. Wartość zadania wyniosła 229.192,01 zł (dofinansowanie z Gminy – 
119.520,63 zł).  

2. Przebudowa drogi powiatowej nr 5020S odcinek Krostoszowice. W wyniku realizacji tego 
zadania przebudowano 191 mb drogi. Wartość zadania wyniosła 376.848,37zł 
(dofinansowanie z Gminy – 188.424,18 zł). 

3. Budowa chodnika wraz z kanalizacją przy ul. Szybowej w Krostoszowicach. W wyniku 
realizacji tego zadania wybudowano 450 mb chodnika wraz z kanalizacją deszczową. 
Wartość zadania wyniosła 146.845,89 zł (dofinansowanie z Gminy – 73.422,94 zł) 

4. Przebudowa ulicy Dworcowej w Gołkowicach. W wyniku realizacji tego zadania 
przebudowano 76 mb drogi. Wartość zadania wyniosła 96.022,51zł (dofinansowanie  
z Gminy – 39.542,07 zł). 

5. Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul.1 Maja w Skrzyszowie (od A-1 
do ul. Jana Pawła II). Odcinek objęty dokumentacją wynosi około 2,2 km. Planowane 
zakończenie realizacji opracowania przewidziano na czerwiec 2014. Wartość zadania 
wyniosła 44.833,50 zł (dofinansowanie z Gminy – 30.522,64 zł). 

6. Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej 5040S  
w Skrbeńsku. Odcinek objęty dokumentacją wynosi około 1,65 km. Zakończenie 
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realizacji opracowania planujemy na kwiecień 2014. Wartość zadania wyniosła 25.830,00 
zł (dofinansowanie z Gminy – 17.228,61 zł). 

7. Przebudowa chodnika przy ul. 1 Maja w Gołkowicach oraz zabudowa krawężników przy  
ul. 1 Maja w Skrzyszowie. W wyniku realizacji tego zadania przebudowano 219 m2 
chodnika oraz zabudowano 91,5 mb krawężnika. Wartość zadania wyniosła 66.528,49 zł 
(dofinansowanie z Gminy – 2.410,80 zł). 

8. Remonty cząstkowe nawierzchni  – na ten cel wydano 60.680,11 zł. 

 
GMINA GORZYCE 
1. Budowa chodnika przy ul. Piaskowej w Gorzycach. W wyniku realizacji tego zadania 

wybudowano 178 mb kanalizacji deszczowej. Wartość zadania wyniosła 65.793,77 zł 
(dofinansowanie z Gminy – 18.817,02 zł). 

2. Budowa chodnika wraz z kanalizacją przy ul. Mszańskiej w Turzy Śl. W wyniku realizacji 
tego zadania wykonano 204 mb chodnika. Wartość zadania wyniosła 55.156,89 zł 
(dofinansowanie z Gminy – 15.774,87 zł). 

3. Budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy ul. Wodzisławskiej w Rogowie. W wyniku 
realizacji tego zadania wybudowano 125mb chodnika wraz z kanalizacją deszczową. 
Wartość zadania wyniosła 68852,72 zł (dofinansowanie z Gminy – 19.691,87 zł). 

4. Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 5022S. W wyniku realizacji tego zadania 
wybudowano 463 mb chodnika. Wartość zadania wyniosła 253.501,34 zł (dofinansowanie  
z Gminy – 20.000 zł). 

5. Przebudowa nawierzchni jezdni ulicy Wyzwolenia w Rogowie. W wyniku realizacji tego 
zadania wyremontowano 1430 m2 jezdni. Wartość zadania wyniosła 100.532,21 zł 
(dofinansowanie z Gminy – 50.0000 zł). 

6. Przebudowa nawierzchni jezdni ulicy Rogowskiej w Czyżowicach. W wyniku realizacji 
tego zadania dokonano przebudowy nawierzchni jezdni wraz z chodnikami na ogólnej 
długości 800 mb. Wartość zadania wyniosła 514.405,32 zł (dofinansowanie z Gminy – 
46.705,78 zł). 

7. Przebudowa nawierzchni jezdni ulicy Wiejskiej w Gorzyczkach. W wyniku realizacji tego 
zadania wyremontowano 1000 m2 jezdni. Wartość zadania wyniosła 70.811,10 zł 
(dofinansowanie z Gminy – 20.0000 zł). 

8. Naprawa drogi powiatowej nr 5022S – Czyżowice ul. Gorzycka; Gorzyce ul. Piaskowa. 
Wartość zadania 48.248,00 zł.   

9. Remonty cząstkowe nawierzchni  – na ten cel wydano 174.280,94 zł. 
 
GMINA LUBOMIA 
1. Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Przebudowa drogi powiatowej 5036S – ul. 

K. Miarki w Pszowie i ul. 3 Maja w Syryni”. Odcinek objęty dokumentacją wynosi około  
5,7 km. Planowane zakończenie realizacji opracowania winno nastąpić w czerwcu 2014 r. 
Wartość zadania wyniosła 91.819,50 zł (dofinansowanie z Gminy – 30.606,50 zł). 

2. Remonty cząstkowe nawierzchni  – na ten cel wydano 101.689,06 zł. 
 

  GMINA MARKLOWICE 
Z udziałem finansowym gminy nie realizowano w 2013 roku żadnych zadań inwestycyjnych 
bądź remontowych. We własnym zakresie dokonano remontów cząstkowych nawierzchni na 
wartość 18.366,73 zł. 
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GMINA MSZANA 
 

1. Budowa chodnika przy ul. Moszczeńskiej w Mszanie. W wyniku realizacji tego zadania 
wybudowano 208,5 mb chodnika. Wartość zadania wyniosła 107.803,79 zł 
(dofinansowanie z Gminy – 47.972,68 zł). 

2. Przebudowa chodnika przy ul. Wiejskiej w Gogołowej. W wyniku tego zadania 
wyremontowano 374 mb chodnika. Wartość zadania wyniosła 78.133,84 zł 
(dofinansowanie z Gminy- 39.066,92 zł). 

3. Remonty cząstkowe nawierzchni  – na ten cel wydano 172.131,63 zł. 
 

MIASTO PSZÓW 
1. Przebudowa ul. Staffa. W wyniku realizacji tego zadania przebudowano 212 mb drogi. 

Wartość zadania 249.565,34 zł (dofinansowanie z Miasta – 124.782,67 zł). 
2. Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Przebudowa drogi powiatowej 5036S – ul. 

K. Miarki w Pszowie i ul. 3 Maja w Syryni”. Odcinek objęty dokumentacją wynosi około  
5,7 km. Zakończenie realizacji opracowania planujemy na czerwiec 2014. Wartość 
zadania wyniosła 91.819,50 zł (dofinansowanie z Gminy – 30.606,50 zł). 

3. Remonty cząstkowe nawierzchni zrealizowano na kwotę – 83.272,28 zł. 

 
MIASTO RADLIN 
1. Przebudowa ul. Napierskiego. W wyniku realizacji zadania przebudowano 342 mb drogi. 

Wartość zadania 406.858,72 zł (dofinansowanie z Miasta – 203.429,36 zł).  
 
MIASTO RYDUŁTOWY 
1. Budowa chodnika wraz z miejscami postojowymi oraz przebudową teletechniki przy  

ul. Traugutta. W wyniku realizacji tego zadania wybudowano 206,66 mb chodnika wraz 
miejscami postojowymi. Wartość zadania wyniosła 236.958,15 zł (dofinansowanie  
z Gminy – 50.000 zł).  

2. Opracowanie dokumentacji projektowej oraz zabudowa sygnalizacji świetlnej na przejściu 
dla pieszych w ciągu ul. Plebiscytowej. Wartość zadania wyniosła 69.035,66 zł. 

3. Remonty cząstkowe nawierzchni  – na ten cel wydano 45.078,15 zł. 
 
 
MIASTO WODZISŁAW ŚLĄSKI 
1. Budowa zatoki autobusowej w ciągu ul. Chrobrego w Wodzisławiu Śl. Wartość zadania 

129.021,51 zł (dofinansowanie z Miasta – 10.000 zł). 
2. Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Budowa chodnika wraz z odwodnieniem  

w ciągu ul. Mszańskiej w Wodzisławiu Śl.”. Odcinek objęty dokumentacją wynosi około                      
1,1 km. Planowane zakończenie realizacji opracowania przypada na kwiecień 2014. 
Wartość zadania 23.370,00 zł. 

3. Budowa chodnika wraz z kanalizacją przy ul. Turskiej w Wodzisławiu Śl. W wyniku 
realizacji zadania wykonano 109 mb chodnika. Wartości zadania 44.217,39 zł. 

4. Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 5002S  
(ul. Chrobrego od ronda do DK 78)”. Odcinek objęty dokumentacją wynosi około 1,5 km. 
Zakończenie realizacji opracowania planujemy na kwiecień 2014. Wartość zadania 
28.659,00 zł (dofinansowanie z Miasta – 10.000 zł). 
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5. Poprawa bezpieczeństwa ruchu na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 5006S (ulica 
Skrzyszowska) z drogą powiatową nr 5020S (ulica Stefana Czarnieckiego) i drogą 
powiatową nr 5021S (ulica Turska i Mszańska) w Wodzisławiu Śląskim poprzez 
instalację akomodacyjnej sygnalizacji świetlnej z systemem wideodetekcji. Wartości 
zadania 225.368,05 zł. 

6. Remont nawierzchni ul. Skrzyszowskiej. W ramach zadania wyremontowano 2.880m2 

nawierzchni. Wartość zadania 199.565,45 zł w całości sfinansowane przez Miasto. 
7. Remonty cząstkowe nawierzchni wykonane kosztem 209.165,20 zł. 

 
 
 
 

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.  



 

 7

Wysokość  środków finansowych przeznaczonych na wykonanie remontów cząstkowych                             
na terenie poszczególnych Gmin/Miast Powiatu Wodzisławskiego   

60
,6

 ty
s.

 z
ł

17
4,

2 
ty

s.
 z

ł

10
1,

6 
ty

s.
 z

ł

18
,3

 ty
s.

 z
ł

17
2,

1 
ty

s.
 z

ł

83
,2

 ty
s.

 z
ł

45
 ty

s.
 z

ł

20
9,

1 
ty

s.
 z

ł

0 tys. zł

50 tys. zł

100 tys. zł

150 tys. zł

200 tys. zł

250 tys. zł

Godów  60,6 tys. zł Gorzyce 174,2 tys.zł Lubomia  101,6 tys. zł

Marklowice 18,3 tys. zł Mszana 172,1 tys. zł Pszów 83,2 tys. zł

Rydułtowy 45 tys. zł Wodzisław  Śl. 209,1 tys. zł 
 

 
 
Wykres nr 4. 
Wysokość  środków finansowych przeznaczonych przez poszczególne Gminy Powiatu 
Wodzisławskiego na dofinansowanie zadań realizowanych przy drogach powiatowych w roku 
2013 
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Reasumując: 
W roku 2013 na drogach powiatowych wybudowano, przebudowano i wyremontowano około 
2813 mb nawierzchni jezdni, około 2721,16 mb chodników oraz 1380,80 mb kanalizacji 
deszczowej. Prace te zdecydowanie wpłynęły na poprawę bezpieczeństwa i komfortu 
wszystkich uczestników ruchu. 

Ujmując rzecz wartościowo inwestycje i remonty wymienione w pkt. II kosztowały 
Powiat 4.918.442,62 zł.  
 
III . Środki zewnętrzne pozyskane przez Powiatowy Zarząd Dróg. 

 
W roku 2013 Powiatowy Zarząd Dróg pozyskał środki finansowe w wysokości 

2.969.639,45 zł  z następujących źródeł:  
 

� 1.408.091,49 zł – umowy o udzieleniu Powiatowi Wodzisławskiemu pomocy 
finansowej przez Gminy/Miasta Powiatu Wodzisławskiego z przeznaczeniem na 
realizację zadań  przy drogach powiatowych (porozumienia); 

� 198.645,00 zł – KWK JAS-MOS; 
� 777.697,28 zł – budżet państwa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg 

Lokalnych; 
� 585.205,68 zł – własne dochody budżetowe  PZD.  

 
 
Wykres nr 5. 
Źródła zewnętrznych środków finansowych pozyskanych przez  
Powiatowy Zarząd Dróg w roku 2013. 
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IV. Zadania realizowane w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg 
Lokalnych Etap II Dostępność – Rozwój – Bezpieczeństwo. 

 
W dniu 28 stycznia 2013 r. Minister Administracji i Cyfryzacji zaakceptował 

ostatecznie listę rankingową powiatów i gmin ubiegających się o dofinansowanie inwestycji  
z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II Dostępność – Rozwój – 
Bezpieczeństwo. Powiat Wodzisławski zgłosił do Programu inwestycję o nazwie 
„Przebudowa drogi powiatowej nr 5024S – ul. Traugutta w Pszowie.” W rankingu 
Województwa Śląskiego (dla dróg powiatowych) uzyskaliśmy 21,4 pkt. zajmując trzecie 
miejsce. Realizacja tego zadania obejmowała swym zakresem:  

− przebudowę 535 mb ulicy Traugutta, 
− przebudowę 2 zatok autobusowych, 
− wykonanie kanalizacji deszczowej na długości 522 mb, 

− przebudowę linii energetycznej i telekomunikacyjnej, 
− skanalizowanie skrzyżowania ul. Traugutta z ul. Kraszewskiego, 

− wykonanie oznakowania poziomego i pionowego. 
Całkowita wartość zadania wyniosła 1.764.168,53 zł (wraz z robotami dodatkowymi), 
dofinansowanie z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 777.697,28 zł,  
a udział Miasta Pszowa zamknął się kwotą 500.000,00 zł.  
Realizacja tej inwestycji w znacznym stopniu przyczyniła się do poprawy komfortu jazdy  
i bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego w centrum miasta.  
  
V. Zadania związane z bieżącym utrzymaniem dróg powiatowych. 
 
 Powiatowy Zarząd Dróg wykonał remonty cząstkowe zapewniające przejezdność dróg 
oraz gwarantujące bezpieczeństwo użytkowników ruchu na kwotę 864.664,10zł. W ramach 
remontów wykonywanych tradycyjną metodą zabudowano 1.191,4 ton masy mineralno – 
asfaltowej o powierzchni 9.941,8 m2 na łączną kwotę 545.897.30 zł. Przy użyciu remontera 
zabudowano 620 ton mieszaniny grysowo – asfaltowej na kwotę 318.766,80 zł.  W ramach 
tych prac wykonano też wymianę warstwy ścieralnej jezdni: 
− ul. Wiejskiej w Gogołowie o powierzchni 420,90 m2 

− ul. 1 Maja w Mszanie o powierzchni 1490,40 m2 
− ul. Raciborskiej w Rogowie o powierzchni 1044,0 m2. 

Po raz pierwszy od kilku lat znacznie rozszerzono wykonywanie prace polegających 
na ścince zawyżonych poboczy. Usprawnia się w ten sposób zdecydowanie odpływ wód 
opadowych z powierzchni jezdni, co skutkuje poprawą trwałości konstrukcji drogowej.  
W ramach tych robót została wykonana ścinka poboczy o łącznej długości 23150 mb oraz 
odtworzenie rowów przydrożnych o długości 1500 mb. Wartość tych prac wyniosła 
121.382,92 zł. Powyższe prace zostały wykonane przy następujących drogach: 
− ul. Grodzisko, ul. Armii Ludowej w Wodzisławiu Śląskim 

− ul.1 Maja w Mszanie 
− ul. Szymanowskiego w Marklowicach 
− ul. Krzyżowa, ul. Raciborska w Syryni (odtworzenie rowu) 

− ul. Graniczna – Asnyka  w Lubomi 
− ul. Raciborska w Rogowie 

− droga wzdłuż Polderu Buków w Odrze, Bluszczowie i Bukowie. 
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Inne prace wykonane systemem zleconym: 
1. Awaryjna naprawa wiaduktu oraz formowanie i umocnienie obsuniętych skarp pod 

wiaduktem w ciągu ul. Czarnieckiego w Wodzisławiu Śląskim – łączna kwota prac 
67.788,42 zł. 

2. Naprawa uszkodzeń chodnika i rowu odwadniającego powstałych w wyniku obfitych 
opadów deszczu przy ul. Centralnej w Połomi – odcinek około 80 mb za kwotę  
47.861,48 zł. 

3. Wymiana sterownika sygnalizacji świetlnej wraz z montażem detektorów na 
skrzyżowaniu dróg ul. Hallera, Korfantego i Rogozina w Radlinie o wartości 49.663,09 zł 

4. Odnowa oznakowania poziomego dróg powiatowych o powierzchni 10 629,17 m2 na 
łączną kwotę 84.780,75 zł. 

5. Zabudowa ekranów ochronnych w ciągu ul. Centralnej w Połomi i 1 Maja w Mszanie. 
6. Zabudowa barier energochłonnych w ciągu ul. Moszczeńskiej w Mszanie. 
7. Naprawa barier energochłonnych w ciągu ul. Moszczeńskiej w Mszanie. 
8. Wycinka drzew – 71 szt., frezowanie pni – 9 szt. 
9. Regulacja włazów studni kanalizacji deszczowej na ul. Paderewskiego w Pszowie i Bema                  

w Rydułtowach. 
 
Prace wykonane przez brygady patrolowo – interwencyjne Powiatowego Zarządu Dróg: 
1. Remonty chodników: 

− ul. Armii Ludowej, ul. Wolności,  ul. Radlińska (zatoka autobusowa) w Wodzisławiu 
Śląskim, 

− ul. Raciborska w Gorzycach.  
2. Utwardzenie pobocza i udrożnienie ciągu pieszego na ul. Mszańskiej w Wodzisławiu 
Śląskim. 

3. Budowa chodników: 
− ul. Kopernika w Wodzisławiu Śląskim (w rejonie przystanku autobusowego),  
− ul. 1 Maja w Gołkowicach (w rejonie szkoły). 

4. Zimowe utrzymanie dróg - obsługa dwóch rejonów dróg opłużonymi piaskarko - 
solarkami o długości 40,9 km. 

5. Zimowe utrzymanie chodników – rejon o długości 22 km. 
6. Remonty cząstkowe  wykonane masą na zimno w ilości 71,50 ton. 
7. Remonty cząstkowe wykonane masą  mineralno – asfaltową na gorąco w ilości 167 ton. 
8. Remonty nawierzchni dróg tłuczniowych wykonane destruktem asfaltowym: 

− ul. Letnia w Wodzisławiu Śląskim, 

− ul. Niedurnego w Pszowie, 
− ul. Wiejska w Gorzyczkach i Uchylsku. 

9. Czyszczenie i odtwarzanie rowów przydrożnych: 
− ul. Centralna, ul. Podgórna w Połomi, 
− ul. 1 Maja w Mszanie, 

− ul. Dworcowa w Łaziskach, 
− ul. Paderewskiego w Pszowie, 
− ul. Skrzyszowska, ul. Piaskowa, ul. Żwirki i Wigury w Wodzisławiu Śl., 

− ul. Graniczna w Lubomi. 
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10. Zabudowa lub wymiana krawężników: 

− ul. Raciborska w Osinach, 
− ul. Skrzyszowska, Oraczy w Wodzisławiu Śląskim, 

− ul. 1 Maja w Mszanie, 
− ul. Wyzwolenia w Rogowie, 
− ul. Głożyńska w Radlinie.  

11. Ścinka poboczy: 
− ul. Dworcowa w Łaziskach, 
− ul. Gorzycka w Czyżowicach, 

− ul. Wiejska w Gogołowej, 
− ul. Bohaterów Warszawy w Rydułtowach. 

12. Poprawa stanu oznakowania pionowego poprzez: 
− wymianę, usunięcie, korektę ustawienia znaków, 
− wprowadzenie nowych organizacji ruchu. 

13. Wycinka drzew zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego - 63 szt. 
14. Frezowanie pni - 43szt. 
15. Nasadzenia drzew – 135 szt. 
16. Udrażnianie skrajni poziomej i pionowej wraz z wycinką samosiejek w rowach i na 

skarpach o łącznej długości 8,24 km. 
17. Czyszczenie wpustów i studni rewizyjnych kanalizacji deszczowej. 
18. Demontaż i montaż siatki przeciwśnieżnej.  
19. Ręczne i mechaniczne koszenie poboczy. 
20. Ręczne i mechaniczne czyszczenie chodników i jezdni. 
21. Roboty konserwacyjno-utrzymaniowe na obiektach inżynierskich. 
22. Drobne naprawy chodników. 
23. Wszelkie roboty interwencyjne - zabezpieczanie miejsc niebezpiecznych, naprawa 

uszkodzonego oznakowania. 
 
 
Ponadto w 2013 roku zgodnie z wymogami prawa budowlanego zostały wykonane 

przeglądy szczegółowe dróg. Jednym z jej elementów była ocena stanu technicznego 
nawierzchni drogowej w oparciu o kryterium bezpieczeństwa i komfortu jazdy użytkownika.  
Z oceny tej, przeprowadzonej przez specjalistyczną firmę, wynika, iż stan nawierzchni 61% 
dróg powiatowych jest dobry i bardzo dobry. Jest to przede wszystkim efekt prowadzonych  
w ostatnich latach wielomilionowych inwestycji z wykorzystaniem funduszy zewnętrznych. 
Stan 32% dróg został określony w badaniach jako ostrzegawczy, natomiast 6% jako zły a 1% 
nawierzchni określono jako bardzo zły. Do tej ostatniej kategorii zaliczono nawierzchnie dróg 
na niektórych odcinkach ulic Oraczy, Letniej i Starowiejskiej w Wodzisławiu Śl., Staffa, 
Lubomskiej i Niedurnego w Pszowie, Dworcowej w Gołkowicach oraz Wyzwolenia  
w Rogowie. 
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Wykres nr 6  
Zestawienie statystyczne wyników oceny stanu nawierzchni dróg powiatowych 

 
 
 
W ubiegłym roku zostały wykonane także przeglądy rozszerzone obiektów mostowych. 
Jednym z elementów takiego przeglądu jest ocena obiektu pod względem występujących 
uszkodzeń oraz ogólnego stanu wg skali od 0 do 5, gdzie 0 oznacza stan awaryjny, a 5 stan 
odpowiedni.  
Z przeprowadzonych przeglądów wynika, iż stan trzech wiaduktów oraz jednego mostu jest 
niedostateczny, co oznacza iż wykazują one uszkodzenia obniżające przydatność użytkową, 
ale są możliwe do naprawy. Są to następujące obiekty: 
− most nad rzeką Leśnica w ciągu ul. B. Chrobrego w Wodzisławiu Śląskim 

− wiadukt w ciągu ul. Kopernika w Wodzisławiu Śląskim 
− wiadukt w ciągu ul. Mszańskiej w Wodzisławiu Śląskim 

− wiadukt w ciągu ul. Piaskowej w Gorzycach 
Stan techniczny kolejnych czternastu obiektów jest niepokojący, tzn. wykazują one 
uszkodzenia, przy których nieprzystąpienie do naprawy może spowodować skrócenie okresu 
bezpiecznej eksploatacji, natomiast stan pozostałych ośmiu obiektów jest zadowalający.  
 
VI. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie 2012/2013. 
 
  Jednym z ważnych aspektów naszej działalności, który ma ogromny wpływ na 
bezpieczeństwo użytkowników ruchu jest Zimowe Utrzymanie Dróg (ZUD). W sezonie 
zimowym 2012/2013 akcja zimowego utrzymania dróg prowadzona była za pomocą sprzętu 
obcego – wyłonionego w drodze przetargów nieograniczonych oraz sprzętu będącego 
własnością Powiatowego Zarządu Dróg. Całość obsługiwana była przez pięć piaskarko – 
solarek z pługami, dwa opłużone ciągniki z rozrzutnikami oraz koparko – ładowarkę  
i ładowarkę, a także wytwornicę solanki. Dodatkowo solarko-piaskarki  zostały wyposażone 
w nadajniki GPS, co pozwoliło na lepszą kontrolę i koordynację prac związanych z ZUD. 
Wzorem roku poprzedniego drogi powiatowe podzielono na siedem rejonów. Ponadto drogi 
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na terenie Miasta Radlin, zgodnie z zawartym porozumieniem, były obsługiwane przez 
Zakład Gospodarki Komunalnej w Radlinie. 

  Akcja czynna w sezonie 2012/2013 była prowadzona przez 74 dni – dla porównania  
w sezonie 2011/2012 przez 50 dni, w sezonie 2010/2011 przez 70 dni, a w sezonie 2009/2010 
przez 55 dni. Powiatowy Zarząd Dróg 17 razy przystępował także do odśnieżania chodników, 
korzystając na dwóch rejonach z firm zewnętrznych. Natomiast jeden rejon był obsługiwany 
przez pracowników PZD wspomaganych grupą więźniów z Zakładu Karnego z Jastrzębia 
Zdroju. Do zwalczania śliskości zużyto 1 490 ton soli drogowej, 716 ton mieszanki soli  
i piasku oraz  450.000 litrów solanki – wszystko za łączna kwotę 590.187,73 zł. Koszt pracy 
sprzętu do zimowego utrzymania wraz z kosztem odśnieżania chodników wyniósł 597.818,83 
zł. Całkowity koszt prac związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych w sezonie 
2012/2013 (materiały, najem sprzętu obcego, ryczałty itp.), nieuwzględniający dróg na terenie 
Radlina zamknął się w kwocie 1.084.944,59 zł. 

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 70.000,00 zł z podziałem: 
− dla Gminy Mszana – 30.000 zł 
− dla Gminy Rydułtowy – 30.000 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 otrzymuje dotację w wysokości 340.000 zł, 
jednakże w październiku 2013r. został podpisany aneks do porozumienia zwiększający kwotę 
dotacji za rok 2013 do 415.000 zł. 

 
VII.  Inne  aspekty działalności  statutowej Powiatowego Zarządu Dróg  
 

Bardzo ważnym elementem w prawidłowym funkcjonowaniu 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. 
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W roku ubiegłym pracownicy Powiatowego Zarządu Dróg przyjęli wnioski, rozpatrzyli  
i wydali decyzje w 837 sprawach. Są to:  
 

• 447 decyzji administracyjnych zezwalających na zajęcie pasa drogowego oraz na 
umieszczenie w pasie drogowym urządzeń obcych i reklam; 

• 284 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 i lokalizacji inwestycji; 

• 106 opinii do projektów organizacji ruchu oraz przejazdów pojazdów 
nienormatywnych. 

 
 
 
 

Dodatkowo w roku ubiegłym przeprowadzono 228 postępowań z zakresu zamówień 
publicznych w tym :  
 

• 51 przetargów nieograniczonych, 
• 172  zamówienia o wartości poniżej 14 000 Euro,  
• 5  zleceń z wolnej ręki. 

 
Pod koniec ubiegłego roku pracownicy Powiatowego Zarządu Dróg wygospodarowali  

i przystosowali teren z przeznaczeniem na parking dla samochodów usuniętych z dróg 
powiatu wodzisławskiego. Przygotowanie niezbędnej infrastruktury, w tym założenie 
ogrodzenia i instalacja monitoringu kosztowały 25.757,43 zł. 

 
Na uwagę zasługuje również fakt, iż wielokrotnie w ciągu roku pracownicy Powiatowego 

Zarządu Dróg brali udział w spotkaniach organizowanych w celu rozwiązania powstających 
problemów dotyczących modernizacji, remontów i utrzymania sieci dróg powiatowych. 
Uczestniczyli również w wielu spotkaniach organizowanych przez Rady Sołeckie i Rady 
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 przy realizacji dużych inwestycji  
organizowano  cotygodniowe spotkania zwane potocznie radami budowy. Podejmowano  
i omawiano na nich tematy związane z realizacją inwestycji przebudowy ul. Traugutta  
w Pszowie realizowanej w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych oraz 
inwestycji realizowanej przez Miasto Wodzisław Śl. związanej z budową ronda.  
 

W 2013 roku w Powiatowym Zarządzie Dróg zostały przeprowadzone następujące 
kontrole przedmiotowe: 

 
1. W dniach od 15.04.2013 r. do 12.07.2013 r. Najwyższa Izba Kontroli Oddział  

w Katowicach przeprowadziła kontrolę w zakresie „Oznakowanie dróg publicznych 
województwa śląskiego”. Obejmowała ona okres od 2011 do 2013 roku oraz ocenę takich 
aspektów funkcjonowania jednostki jak: 
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− tworzenie warunków do wykonywania zadań związanych z zapewnieniem właściwego 
stanu oznakowania dróg 

− utrzymanie oznakowania na drogach publicznych przez zarządzających tymi drogami 
− nadzór zarządu drogi nad oznakowaniem administrowanych dróg. 
Przeprowadzona kontrola wykazała uchybienia między innymi w oznakowaniu dróg 
powiatowych będących w utrzymaniu jednostki. Wynikają one między innymi  
z niewystarczających nakładów finansowych przeznaczanych na oznakowanie, 
ograniczonych zasobów kadrowych oraz trwającego procesu wymiany znaków 
drogowych, które nie spełniają wymagań aktualnych przepisów.  
Niemniej jednak prowadzona na bieżąco reorganizacja struktur jednostki przynosi w tym 
względzie znaczną poprawę. Uchybienia stwierdzone podczas kontroli są regularnie 
usuwane, jednakże niedostatki kadrowe, szczególnie w zakresie wysokokwalifikowanych 
specjalistów branży drogowej, są nadal odczuwalne.  

2. W dniach 18-22.03.2013 r. Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego przeprowadził 
kontrolę planowaną na zakończenie realizacji projektu pod nazwą „Przebudowa ciągu 
drogowego usprawniającego dojazd do stref przemysłowych w Czyżowicach oraz 
odciążającego DW 933”. Jednostka kontrolująca przedstawiła informację pokontrolną,  
co do której zgłoszone zostały wyjaśnienia i zastrzeżenia. W sprawach wniosków 
pokontrolnych nie zapadły jeszcze ostateczne decyzje. 

3. W dniach 24-25.01.2013 r. Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego przeprowadził 
kontrolę doraźną  projektu pod nazwą „Usprawnienie połączenia komunikacyjnego strefy 
aktywności gospodarczej oraz gminy Godów z autostradą A-1”. Jednostka kontrolująca 
przedstawiła informację pokontrolną, co do której zgłoszone zostały wyjaśnienia  
i zastrzeżenia. W sprawach wniosków pokontrolnych nie zapadły jeszcze ostateczne 
decyzje. 

4. W dniach 12-16.07.2013 r. Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego przeprowadził 
kontrolę planowaną na zakończenie realizacji projektu pod nazwą „Usprawnienie 
połączenia komunikacyjnego strefy aktywności gospodarczej oraz gminy Godów  
z autostradą A-1”. Jednostka kontrolująca przedstawiła informację pokontrolną, co do 
której  nie  zgłoszono  zastrzeżeń.  

5. W dniach od 21.11.2013 r. do 31.12.2013 r. Biuro Kontroli i Audytu Wewnętrznego 
Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śl. przeprowadziło kontrolę problemową 
w zakresie polityki rachunkowości jednostki za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2013 r.  
Do realizacji zadań w tym zakresie nie zgłoszono żadnych zastrzeżeń.  

 
      W 2013 roku w celu usprawnienia pracy Powiatowego Zarządu Dróg i dalszej poprawy 
efektywności działania dokonano następujących zakupów środków trwałych:   

� samochód dostawczy Ford Transit 
� samochód osobowy typu kombi van Volkswagen Caddy 
� przyczepka samochodowa 2 - osiowa 
� zestaw komputerowy  
� 2 drukarki 
� 2 piły spalinowe 
� spawarka inwektorowa 
� urządzenie rozruchowe do samochodów 
� szafki ubraniowe 
� zestaw kluczy warsztatowych 
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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 
samochodowy i utrzymaniowy. 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 
niewystarczające staraliśmy się przyjąć rozsądną hierarchię ważności prac, przeznaczając  
w pierwszej kolejności środki na przebudowę nawierzchni dróg, remonty cząstkowe, 
malowanie poziome oraz oznakowanie pionowe.  

Powyższe rezultaty nie byłyby możliwe bez Państwa współpracy i życzliwości. Dlatego 
chcemy 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.  
 
 


