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DRUK NR 2492 

 

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH  

ZA 2021 ROK 

 

 

I. INFORMACJE OGÓLNE O ZARZĄDZIE DRÓG POWIATOWYCH  

 

 Zarząd Dróg Powiatowych w Drawsku Pomorskim posiada w swoim administrowaniu 

i jest odpowiedzialny za stan największej sieci drogowej na terenie powiatu drawskiego. 

Sieć ta składa się z 399,5 km dróg,  w tym 360,206 km dróg pozamiejskich i 39,294 km dróg 

leżących w granicach administracyjnych miast (stan na 31 grudnia 2021 r.): 

- Czaplinek: 4,269 km,  

- Drawsko Pomorskie: 7,417 km,  

- Kalisz Pomorski: 0,809 – 4,394 km,  

- Złocieniec: 26,799 km) – stan na 31.12.2021 r. 

 Na koniec 2021 r. w Zarządzie Dróg Powiatowych w Drawsku Pomorskim 

zatrudnionych było 18 osób, w tym: 

- pracownicy administracyjni: 6 osób, 

- pracownicy fizyczni: 12 osób ( 2 grupy majster drogowy + 5 pracowników ). 

 

II. PRACE BIEŻĄCE NA DROGACH POWIATOWYCH 

 

 Zarząd Dróg Powiatowych w Drawsku Pomorskim w 2021 roku wykonał siłami swoich 

pracowników wiele prac utrzymaniowych i remontowych na drogach i obiektach inżynierskich.  

 Realizacja zadań własnymi ludźmi i sprzętem pod nadzorem kadry Zarządu Dróg 

Powiatowych przyniosła bardzo duże oszczędności finansowe w porównaniu do kosztów, jakie 

należałoby ponieść zlecając wszystkie wykonane zadania firmom zewnętrznym. Jednym z 

najważniejszych celów Zarządu Dróg Powiatowych jest zapewnienie bezpieczeństwa 

uczestnikom ruchu drogowego. Realizowane jest to m.in. poprzez właściwe utrzymanie 

nawierzchni jezdni. Są to zasadnicze zabiegi, dzięki którym udaje się utrzymać w stanie 

przejezdności mocno wyeksploatowane nawierzchnie na drogach Powiatu Drawskiego.  

  

Zarząd Dróg Powiatowych w ramach bieżącego utrzymania dróg wykonał: 

1. koszenie traw i chwastów na pow. 1 217 730 m2 za 1 948 368,00 zł; 

2. remonty cząstkowe nawierzchni drogowej  11 928,20 m2 za 309 682,00 zł; 

3. inne prac związanych z naprawą i utrzymaniem infrastruktury drogowej w pasie 

drogowym 9 636,92 zł; 

4. ścinkę poboczy na odcinku 2400 m na łączną kwotę 7 152,00 zł; 

5. wycinkę krzewów ograniczających widoczności na łukach i nie tylko na powierzchni 

711 686,00 m2, koszt wycinki  932 308,66 zł; 

6. prześwietlanie drzew, wycinkę suchych gałęzi oraz podcięcie do wysokości skrajni 

drogowej, łączny koszt 61 830,00 zł; 

7. usunięcie wiatrołomów 11 sztuk oraz usunięcie złamanych gałęzi, łączny koszt   

a. 6 327,00 zł ; 

8. naprawę barier drogowych na odcinku 100,06 mb, wartość zadania 1400,084 zł; 

9. wymianę uszkodzonych znaków drogowych pionowych w ilości 83 sztuk,  koszt 21 

580,00 zł; 

10. wymianę uszkodzonych pachołków drogowych w ilości 21 sztuk, koszt 3 900,00 zł; 

11. malowanie poziome na drogach oraz przejścia dla pieszych: 7 708,68 m2 oraz 6 miejsc 

parkingowych dla osób niepełnosprawnych, wartość 82 439,25 zł; 

12. naprawę  poboczy i nawierzchni gruntowych  kruszywem 524 m2 wartość 6 144,22 zł; 
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13. naprawę i roboty konserwacyjne na mostach i przepustach (czyszczenie): 10 sztuk; 

14. czyszczenie studzienek wpustów ulicznych kanalizacji deszczowej w ilości 183 sztuk, 

koszt 589,00 zł; 

15. sprzątanie ulic w Kaliszu Pomorskim oraz na wsiach na łącznej powierzchni 4 800,00 

m2, koszt 20 832,00 zł; 

16. inne prace związane z usuwaniem zagrożeń powstałych w pasie drogowym, takich jak: 

likwidacja wyrw w poboczu lub nawierzchni drogowej w ilości 8 sztuk; 

17. remont muru oporowego 70 mb, wartość zadania na kwotę 2 291,10 zł; 

18. pozostałe prace porządkowe ( mycie znaków, pachołków udrażnianie przepustów, 

drobne prace naprawce chodników), w pasie drogowym na łączną kwotę 5 944,98 zł. 

 

Z uwagi na złą jakość i niewystarczającą ilość sprzętu przed Zarządem Dróg Powiatowych stoi 

bardzo duże wyzwanie związane z zakupem odpowiedniego sprzętu, niezbędnego do realizacji 

powierzonych zadań. Inaczej zmuszeni będziemy zlecać prace wykonawcom zewnętrznym, co  

spowoduje zwiększenie kosztów wykonywanych prac. 

 

 

III. NAJWAŻNIEJSZE PRACE WYKONANE NA DROGACH 

POWIATOWYCH W 2021 ROKU W SYSTEMIE ZLECONYM 

   

W ramach zadań inwestycyjnych zapisanych w budżecie Powiatu Drawskiego,                                  

realizowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych oraz zadań własnych Zarządu Dróg 

Powiatowych w 2021 roku zrealizowano: 

1. przebudowę drogi powiatowej nr 2000Z ul. Kamienna w Czaplinku. Długość 

przebudowanego odcinka drogi 0,483 km. Całkowite koszty realizacji zdania: 2 179 

631,90 zł. Inwestycja realizowana z programu FDS UW w wysokości 50 % jak również 

przy współpracy Lasów Państwowych i Gminy Czaplinek; 

2. przebudowę drogi powiatowej 1987Z na odcinku Drawsko Gudowo wraz ze ścieżką 

rowerową. Całkowite koszty realizacji zdania: 11 313 618,00 zł. Inwestycja 

realizowana przy współpracy Lasów Państwowych i Gminy Drawsko Pomorskie w 

udziale oraz z FDS UW w wysokości 50 %  Zadanie realizowane w latach 2020-2022 

poziom zaawansowania na koniec 2021 roku to 45%  na kwotę 4 707 677,85 zł; 

3. budowę kanalizacji deszczowej w miejscowości Dołgie na drodze powiatowej nr 

1956Z,  koszty realizacji zdania: 87 653,60 zł. Inwestycja w całości finansowana z 

budżetu Powiatu Drawskiego za pośrednictwem ZDP Drawsko Pom.; 

4. budowę chodnika w miejscowości Dołgie wzdłuż drogi powiatowej 1956Z o długości 

0,330 km. Całkowite koszty realizacji zdania: 188 570,41 zł. Inwestycja realizowana 

przy współpracy Gminy Drawsko Pomorskie w wysokości 94 258,21 zł; 

5. przebudowę drogi powiatowej nr 2026Z - ul. Sikorskiego w Drawsku Pomorskim. 

Długość przebudowywanej ulicy 0,309 km. Całkowite koszty realizacji zdania: 

463 642,21 zł. Inwestycja realizowana przy współpracy Gminy Drawsko Pomorskie w 

wysokości 220 000,00 zł; 

6. wykonanie nowego wjazdu z masy bitumicznej na podbudowie z kruszyw do ZDP                             

wartość zadania 61 181,60 zł; 

7. przebudowę odcinka drogi 1959Z w miejscowości Suliszewo do przejazdu kolejowego 

wartość zadania w całości ze środków Powiatu Drawskiego za pośrednictwem ZDP w 

kwocie 69 784,76 zł; 

8. przebudowę drogi powiatowej nr 1983Z wraz z kanalizacją deszczową w miejscowości 

Stara Korytnica wartość zadania 1 824 747,94 zł zadanie dofinansowane z FDS UW w 

kwocie 872 821,25 zł i LP w kwocie 50 000,00 zł oraz gminy Kalisz Pomorski w 

kwocie 46180,48 zł; 
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9. przebudowę 100 mb chodnika przy drodze 2039Z ul. Kosynierów w Złocieńcu, 

wykonanie zadania w całości ze środków Powiatu Drawskiego za pośrednictwem 

Zarządu Dróg Powiatowych za kwotę 22 097,85 zł. 

 Oprócz zadań wymienionych powyżej Zarząd Dróg Powiatowych wykonywał szereg 

innych czynności, z których na uwagę w 2021 roku zasługuje przede wszystkim pozyskiwanie 

środków zewnętrznych. Jeżeli chodzi o inwestycje drogowe są to czynności szczególnie 

czasochłonne i skomplikowane. Wiele prac wykonywanych przez pracowników Zarządu Dróg 

Powiatowych ma charakter administracyjny. Są to zadania wymagające wiedzy, 

doświadczenia, często skomplikowane. Choć ich efekty nie są tak widoczne jak roboty na 

drogach, to jednak konieczność ich wykonania wynika z ustaw i rozporządzeń regulujących 

właściwe zarządzanie drogami publicznymi. 

 

Zlecono opracowanie dwóch projektów związanych z organizacją ruch i doświetleniem przejść 

dla pieszych: 

 

1. Budowa sygnalizacji świetlnej wraz ze zmianą organizacji ruchu na ul. Dworcowej w 

Drawsku Pomorskim na kwotę 30 750,00 zł. 

2. Doświetlenie przejść dla pieszych na skrzyżowaniu wraz ze zmianą organizacji ruchu                              

na ul. 5-go Marca (rondo) w Złocieńcu na kwotę 43 062,30 zł. 

 

W 2021 roku Zarząd Dróg Powiatowych realizował zadania, na które w roku 2019 i 2020  

Powiat Drawski otrzymał dofinansowanie z środków Funduszu Dróg Samorządowych tj.:  

1. Przebudowa drogi powiatowej nr 1983Z w wraz z kanalizacją deszczową w 

miejscowości Stara Korytnica Inwestycja rozpoczęta w 2020 roku. 

Wartość całkowita inwestycji 1 824 747,94 zł. Zakończenie inwestycji w 2021 roku 

2. Przebudowa drogi powiatowej nr 1987Z na odcinku Drawsko Pomorskie w km 

0+560 (Przejazd kolejowy) do km 4+780 w m. Gudowo wraz z budową ścieżki 

rowerowej. Wartość całkowita Inwestycji 11 313 618,95 zł. W 2021 roku 

zrealizowano zadanie za kwotę 4 707 677,85 zł  Zakończenie inwestycji w 2022 roku 

3. Przebudowa drogi powiatowej nr 2000Z ul. Kamienna w Czaplinku . Długość 

przebudowanego odcinka drogi 0,483 km. Całkowity koszt realizacji zdania: 2 179 

631,90 zł zakończenie w roku 2021 

 

Został złożony wniosek o pozyskanie środków z Funduszu Dróg Samorządowych na zadanie: 

Przebudowa drogi powiatowej nr 2035Z - ulicy 5-go Marca wraz z wykonaniem ronda w m. 

Złocieniec wraz z doświetleniem. Wartość kosztorysowa zadania wynosi 966 935,58 zł.  Powiat 

Drawski otrzymał dotację na ww. zadanie inwestycyjne i oczekuje na umowę z Urzędu 

Wojewódzkiego.  

 

IV. BUDŻET: 
 

W roku 2021 uchwalony budżet ZDP wynosił    -      3.500.000,00  zł brutto.  

Zakończono rok 2021  budżetem w wysokości    -      5.585.703,12  zł brutto. 

 

 Wykonanie budżetu w wysokości 159,59% tj. o 62,66% więcej niż zakładano. 

Zwiększone wykonanie budżetu  wynikło z przeniesieniem środków na realizację projektów 

technicznych, których realizację rozpoczęto w roku 2020. Niewykonanie zadań projektowych 

w 2020 roku uzależnione było przez przedłużające się procedury administracyjne, 

spowodowane pandemią COVID-19, a w szczególności uzyskaniem decyzji wodno-prawnych.  
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Wykaz przeniesionych projektów technicznych: 

1. Przebudowa drogi powiatowej nr 1994Z na odcinku Wierzchowo – Sośnica                        

(etap II i III) za kwotę 69 900,00 zł.  

2. Przebudowa drogi powiatowej nr 1978Z dw. 175 – Oleszno za kwotę 68 864,00 zł.  

3. Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1987Z w miejscowości Stawno na kwotę 

32 226,00 zł.  

4. Przebudowa drogi powiatowej nr 2015Z ul. Poznańska w Czaplinku wraz z budową 

kanalizacji deszczowej za kwotę 29 950,50 zł  

5. Budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Lubieszewo na kwotę 50 922,00 zł.  

 

Najważniejsze elementy będące częścią składową budżetu:                                                        

( szczegółowy budżet w załączniku nr 1) 

 

1. Łącznie zadania inwestycyjne przyjęte w budżecie ZDP  -     1.116.431,12 zł  

2. Wartość inwestycji wydatkowana w roku 2021         -      1.091.063,63 zł  

3. Zakupy inwestycyjne             -         557.559,00 zł 

4. Pielęgnacja zieleni przydrożnej                                         -          31 000,00 zł 

5. Roboty drogowe wykonane siłami własnymi:         -      3 328 679,80 zł  

6. Koszt zimowego utrzymania dróg powiatowych          -      1 275 132,64 zł 

7. w  tym:           materiały           -        285 095,36  zł 

1. usługi                       -        990 037,28  zł 

8. Pozostałe koszty bieżącego utrzymania dróg: 

- sprzątanie ulic w miejscowości Złocieniec     -     56 968,00 zł 

- zakup znaków drogowych pionowych ( 21 szt. )                      -       5 233,65 zł 

- malowanie poziome  ( 7 708,68 m2 )    -     82 439,25 zł 

- przeglądy techniczne samochodów + ubezpieczenia        -     22 160,50 zł 

- remonty pojazdów i sprzętu     -     56 438,50 zł 

- zakup paliwa do samochodów, ciągników i sprzętu  -   186 411,91 zł 

- zakup materiałów drogowych     -   117 851,04 zł 

 w tym;  grysy   -   21 489,90 zł 

   emulsja asfaltowa -   76 570,93zł 

   masa na zimno -   19 790,21 zł  

- usługi transportowe          -  113 093,05 zł 

- odprowadzenie wód opadowych ( Złocieniec 18.696 m2 )     -    57 461,55 zł 

- Opłaty  Wody Polskie          -      2 981,00 zł 

- usługi informatyczne +obsługa oprogramowania ewidencji dróg -      7 995,00 zł 

 

9. Wydatki administracyjne          -  78 248,39  zł 

     w tym : materiały                      -     2 922,80 zł 

   inne                                   -     6 874,72 zł 

   szkolenie BHP                                 -     1 520,00 zł 

         zakupy BHP                                                                              -    25 805,55zł 

   energia                                  -   12 180,00 zł 

   gaz                                   -   21 519,78 zł 

   woda                                   -     2 867,53 zł 

   zakup komputera                                            -     4 558,01 zł 
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  Dzięki zrozumieniu i przychylności członków Zarządu Powiatu Drawskiego oraz 

radnych Rady Powiatu Drawskiego w 2021 roku Zarząd Dróg Powiatowych powiększył swoje 

zaplecze sprzętowe, które jest niezbędne przy realizacji znacznej części prac utrzymaniowych 

we własnym zakresie. 

 

W ramach zakupów inwestycyjnych Zarząd Dróg Powiatowych w Drawsku Pomorskim dokonał 

zakupu za łączną kwotę 557 559,00 zł: 

 

1. samochód ciężarowy MAN    - 223 860,00 zł 

2. remonter drogowy MP 6.5W - 240 219,00  zł 

3. posypywarka T132                 -  69 459,00 zł 

4. posypywarka AGROKOM     -    4 305,00 zł 

5. mały pług odśnieżny              -  19 680,00 zł 

        

 

Załączniki do sprawozdania: 

1. Rozliczenie budżetu za 2021 r.                            - załącznik nr 1 

2. Zestawienia zadań inwestycyjnych za rok 2021  - załącznik nr 2 

3. Wartościowe udziały w inwestycjach                  - załącznik nr 3 

4. Procentowy udziały w inwestycjach                    - załącznik nr 3a 

5. Bieżące utrzymanie dróg, wykonane przez pracowników 

Zarządu Dróg Powiatowych                                 - załącznik nr 4 

 

 

Sporządził: 

 

Andrzej Półgrabski 

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych 

w Drawsku Pomorskim 


