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REALIZACJA ZADAŃ
W DROGOWNICTWIE

ZA 2011 ROK

Konin, luty 2012 r.

W 2011

roku na realizację zadań na drogach powiatowych

wydatkowano

kwotę

20 327.487,07 zł, 7. tego 3.419.585,14 zł na bieżące utrzymanie (letnie i zimowe).
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I. Na zadania inwestycyjne i zadania o charakterze remontów kapitalnych przeznaczono
kwotę 16.907,901,93 zł, w tym:
— 3.000.000 to środki z NPPDL ( przebudowa drogi Golina - Kazimierz
Biskupi)
— 2,638.369,83 zł to pomoc finansowa Gmin
— 2,104.241,02 zł to środki przeznaczone przez K.WB Konin na usuwanie s/.kód
górniczych ( modernizacja drogi Wierzbinek - Roguszyce wrą/ z budową
chodnika w m. Boguszyce)
Z kwoty 16.907.901,93 zł na zadania inwestycyjne (budowa , przebudowa) wydatkowano
11.230.208,67 zł ( 1.352,369,83 zł - pomoc finansowa Gmin), a na zadania o charakterze
remontów kapitalnych (nakładki bitumiczne, ulepszanie nawierzchni, itp.) 5,677,693,26zł
(w tym pomoc finansowa Gmin - 1.286,000,00 zł)
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A. Zadania inwestycyjne (l 1.230.208.67 zt)
1)

Przebudowa drogi powiatowej nr 3230P Golina - Kazimierz Biskupi - 7.475.566,95 zł
( w tym środki NPPDL - 3.000.000 zł) - 8,4km

2)

Budowa chodnika w miejscowości Bogus/yce w ciągu drogi nr 3197P - 544,359,19 zł
(środki KWB „Konin")

0,5 km

3)

Budowa chodnika wzdłuż drogi Morzyczyn - Racięcin

4}

Modernizacja drogi powiatowej i chodnika w miejscowości

143.018,37 zł -0,4 km
Budzisław Górny -

223.022,92 zł-0,6 km
5)

Przebudowa drogi powiatowej nr 3207P w miejscowości Licheń Stary na odcinku ulicy
Toruńskiej - 497.231,99 zł - 0,5 km

6)

Przebudowa skrzyżowania w m. Grąblin wraz z odnową nawierzchni w jego obrębie 476.475,67 zł

7)

Budowa zatoki autobusowej w m. Wola Podłężna wraz z budową chodnika do jej

8)

Modernizacja drogi

obsługi-248.194,81 zł
powiatowej

nr

3197P

Wierzbinek

-

Boguszyce

wraz

z wybudowaniem chodnika na odcinku od cieku wodnego do skrzyżowania z drogą
wojewódzką
9)

1.559.881,83 zł(środki KWB „Konin")- 1,7 km

Dokumentacja pod budowę chodnika przy drodze nr 3193P Morzyczyn

Ruszkowo -

9.840,00 zł
10) Dokumentacja na przebudowe dróg - 52.616,94 zł
B. Zadania o charakterze remontów kapitalnych ( 5 .677.693.26 zł)
1)

Remont ulicy Cmentarnej w dolinie - 0,45 km - 431.547,00 zł

2)

Remont drogi nr 4320P Grodziec - Lipice - 1,5 km - 496.500,57 zł

3)

Remont drogi nr 3227P Kazimierz Biskupi - Nieświastów - 0,4 km - 156.081,22 zł

4)

Remont drogi 3224P Miłaczew - Banków - przełomy - 89.662,70 zt

5)

Remont chodnika wzdłuż drogi nr 3214P Kramsk - Strumyk - 0,1 km - 41.105,85 zł

6)

Remont drogi nr 3217P Krzymów - Piersk- 0,5 km - 607.413,19 zł

7)

Remont drogi 3217P w miejscowości Krzymów

8)

Remont drosi nr 3240P Święcia - Kuchary

9)

Remont drogi nr 3236P Barczygłów - Sławsk - 0,7 km - 242.070,01 zł

0,3 km -181.263,05 zł

1,0 km - 786.544,07 zł

10) Utwardzenie pobocza drogi nr 3091P w miejscowości Świątniki-0,8km - 173,039,48 zł
11) Remont odwodnienia drogi 3096P w miejscowości Sławsk

56.426,75 zł

12) Remont drogi nr 3187P Skulsk - Łuszczewo - 1,3 kttHl54.307,61 zł

13) Remont drogi nr 3202P Sompolno - Biele - 1,0 km - 340.697,36 ń
14) Remont drogi nr 3240P Stare Miasto - Barczygłów - 0,8 km - 224,643,98 zł
15) Remont drogi nr 3183P Góry- Ościsłowo - 0,6km - 172.261,50 zł
16) Remont drogi nr 3050P Budzislaw Kościelny - Dębowiec - l ,6 km - 576.120,97 /ł
17) Remont drogi nr 3195P Tomisławice

Krzymowo -1,0 km - 313.957,01 zł

18) Remont drogi nr 3175P Goc/.ki - Władysławowo - 0,9 km
19) Remont drogi nr 3191P Stara Ruda - Morzyczyn

244.557,46 zł

przełomy - 89,493,48 zł

C. Pomoc rzeczowa Gminy Wilczyn - budowa chodników o długości 410 mb, wartości
74.873,82 zł

II. Bieżące utrzymanie
Podobnie jak w latach ubiegłych, na drogach powiatowych prowadzone były prace związane
z utrzymaniem i poprawą przejezdności dróg, które wykonywane były siłami własnymi oraz przez
podmioty gospodarcze wyłonione w trybie zamówień publicznych.
W roku 2011 na bieżące utrzymanie dróg ( w tym roboty wykonane we własnym zakresie)
wydatkowano kwotę w wysokości 3.419.585,14 J
W poszczególnych asortymentach bieżącego utrzymania dróg stopień wykonania przedstawia się
następująco:

Struktura środków na bieżące utrzymanie w

1.

Zimowe utrzymanie

Na prace związane z utrzymaniem przejezdności

w warunkach występowania

śliskości jezdni

i opadów śniegu wydatkowano kwotę 849 676,04 zł. Zimowym utrzymaniem objęto 4H6 km dróg oraz
wszystkie ulice w miastach, z czego 86 km zostało zakwalifikowanych do odcinków szczególnie
niebezpiecznych. Na pozostałych drogach pozamiejskich odśnieżanie odbywało interwencyjnic.

2.

Remonty nawierzchni dróg

W 2011 roku wykonano remonty cząstkowe nawierzchni dróg na powierzchni !9 519 m2 na ogólną
kwotę

l 298 456,81.

Prace te wykonywane

były przez firmy wyłonione w postępowaniu

przetargowym, jak również we własnym zakresie.
Ponadto poprawiono przejezdność dróg o nawierzchni tłuczniowej i gruntowej na drodze Węglewskie
Holendry, Trójka -Zarzew, Kawnice - Brzeźniak, Lisewo - Gawrony, Skulsk - Zygmuntowo.
Łuszczewo

Ostrówek, Biskupice- Bystrzyca za łączną kwotę 181 290 zł.
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3.

Remonty i utrzymanie obiektów inżynieryjnych oraz odwodnienie dróg

W ramach tych prac prowadzono remonty mostów, przepustów, studzienek kanalizacyjnych, barier
oraz prace związane z udrożnieniem rowów przydrożnych. Wartość tych robót wyniosła 207 199 zł
Najważniejsze prace to:
- naprawa lub wymiana przepustu w m. Brzeźno, Budzisław Kościelny, Nieborzyn, Zakrzewek,
Barłogi, Wilczogóra, Stcfanowo, Tokarki, Biechowy, Wilczyn
- pogłębianie rowu w m. Adamowo, gm. Kleczew,
- udrożnienie kanalizacji deszczowej w m. Sadlno,

- naprawa studni rewizyjnej w Boguszycack
- wykonanie studni ściekowej w m. Treby.
- odwodnienie drogi w m. Warznia i Stare Miasto,
- likwidacja zasloisk wodnych w m. Dąbroszyn,
- umocnienie skarp rowu i montaż barierek w m. Krzyraów
- odtworzenie rowu w ciągu drogi Ostroważ - Góry, Brzeźno — Krzymów, Krzymów — Drążno .
Grabicnrcc - Piaski i na ul. Pomatowskicgo w Golinie,
-naprawa rozmytych skarp przy przepustach w m. Kownaty, Dębowiec, Kopydłowo, Mąkoszyn
- wymiana studzienki kanalizacyjnej w m. Kjamsk. Bndzisław Kościelny
- naprawa kolektora kanalizacji ul. 11 Listopada w Sompolnie
4. Utrzymanie zieleni
W okresie wczesno wiosennym skoncentrowano się na wycinaniu krzewów z poboczy i rowów,
zwłaszcza w obrębie skrzyżowań i luków, a także na obcinaniu gałęzi w miejscach

zagrażających

bezpieczeństwu ruchu drogowego. Ogółem wycięto krzewy na powierzchni 43740 itr poboczy
i rowów oraz wycięto ok. 100 szt. drzew.

Prowadzono równie?, wykaszanie traw i chwastów

z poboczy drogi. Ogółem wartość tych robót wyniosła 305 276,90 zł.
5. Oznakowanie dróg i bezpieczeństwo mchu drogowego
Wymieniono na nowe bądź umieszczono dodatkowo, łącznic 200 znaków drogowych i tablic
Dokonano odnowy oznakowania przejść dla pieszych przy szkołach oraz linii scgrcgacyjnych na
powierzchni l 561 m2. Wartość robót ozJiakowania pionowego i poziomego wyniosła 129 209,63 zł
W celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego zamontowano bariery ochronne przy drodze
Kramsk-Strumyk i Brzeźno-Krzymów. Koszt tych robótwyniósl 18440.35 zł.
6. Utrzymanie promów
Koszty utrzymanie promów wyniosły 231 055,49 zł. Na kwotę składa się obsługa promów, przeglądy
techniczne, remonty bieżące i energia. Ponadto wymieniono, bądź uzupełniono wyposażenie promów

Najważniejsze prace to:
- budowa zatoki autobusowej w m. Warznia,
- naprawa dojazdu do promu w m Biechowy,
- montaż bai^akowozów jako pomieszczeń do obsługi promu
- naprawa wiat przystankowych w m Nieborzyn,
- naprawa chodnika w miejscowości
Stary, Grąblin, Mąkolno,

Kazimierz Biskupi, Królików, Żychtm. Łuszczewo, Licheń

- odtworzenie rowów oraz wykonanie zjazdów w m. Spławie,
- wykonanie przejść z kostki i odwodnienie w m. Sławsk,
- sprzątanie ulic po okresie zimowym ,
- usuwanie nadmiaru ziemi z pobocza dr Krzymów - Biechowy, Genowefa - Kuny, Krzymów Brzeźno
Wartość wszystkich robót wyniosła 198 980,92 zł

Zabezpieczone w budżecie Powiatu środki finansowe, uzupełnione znaczącą pomocą finansową
i rzeczową Gmin, pozwoliły zrealizować najpilniejsze zadania o wykonanie których występowały
Gminy i bezpośrednio mieszkańcy.
Pozyskanie środków Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych pozwoliło na zakończenie
w 2011 roku kompleksowej przebudowy drogi Golina - Kazimierz Biskupi, w standardzie, jakim
powinny odpowiadać drogi powiatowe.
Z kolei środki wydatkowane w ramach bieżącego utrzymania pozwoliły na sukcesywne usuwanie
zniszczeń nawierzchni (szczególnie po okresie zimowym) oraz zapewnienie przejezdności w okresie
zimowym.
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