
Załącznik  Nr 1 

do sprawozdania  

z wykonania budżetu  

Gminy Miasto Brzeziny  

za 2006 rok 

 

Sprawozdanie 

z realizacji bieżącego utrzymania dróg 

od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 r. 

 

  
1. Na zimowe utrzymanie dróg wydatkowano kwotę 131.813,30 zł. 

 

Zimowym utrzymaniem dróg gminnych zajmowały się, wybrane w drodze przetargu nieograniczonego: 

Przedsiębiorstwo Budowlano Drogowe „BUD – DROG”  z siedzibą w Koluszkach, na podstawie umowy 

z dnia 8 listopada 2005 r.,  P.P.H.U. „And – Mar” z siedzibą w Brzezinach, na podstawie umowy z dnia 

16 listopada 2006 r.  

 

2. Na bieżące utrzymanie dróg i remonty wydatkowano kwotę 89.726,44 zł.  

 

Bieżącym utrzymaniem dróg oraz bieżącymi remontami zajmowało się, wybrane w drodze przetargu nie-

ograniczonego, Przedsiębiorstwo Budowlano Drogowe „BUD – DROG” z siedzibą w Koluszkach, na 

podstawie umowy z dnia 29 marca 2006 r. W ramach tych kosztów wykonano: 

 

a) remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych na powierzchni 589 m
2
, na następujących   

    ulicach: Żeromskiego, Południowej, Głowackiego, św. Anny,  Moniuszki, Przedwiośnie,   

    Słowackiego, Dąbrowskiego, Boh. Warszawy, Mickiewicza, Staszica, Plac Jana Pawła II,  

    Woj. Polskiego, Andersa, Sportowej, Składowej, Piłsudskiego, Racławickiej, Fredry,  

    Kopernika, Krakówek, M.C. Skłodowskiej, Traugutta – 43.427,38 zł 

  

b)  oznakowanie poziome – 20.613,12 zł.:        

     pomalowano 1056 m
2
 pow. pasów na ulicach: Boh. Warszawy, Zawilcowej, Moniuszki,  

     Żeromskiego, Fredry, Andersa, Matuszewskiego, Piłsudskiego, Spacerowej, Słowackiego,  

     Krakówek, Przedwiośnie, Staszica, Mickiewicza, Plac Jana Pawła II, Traugutta, św. Anny,  

     Głowackiego, M. C. Skłodowskiej, B. Joselewicza, Lasockich, 1 Maja, Konstytucji 3  

    Maja, Kulczyńskiego, Sportowej, Tulipanowej, Zawilcowej,  

 

c)  oznakowanie pionowe – 10.010,10 zł.: 

     ustawiono znaki drogowe przy ul.: Traugutta,  św. Anny, Żeromskiego, Dąbrowskiego,   

     Konstytucji 3 Maja, Boh. Warszawy, M.C. Skłodowskiej, Północnej, Fredry, Piłsudskiego,  

     Głowackiego, Lasockich, Mickiewicza, Staszica, Zawilcowej, Tulipanowej, Kilińskiego,  

     Niemcewicza, Czartoryskiego, Kulczyńskiego, Przedwiośnie, 

 

d)  wyrównanie poboczy z wywozem nadmiaru ziemi  przy ul. św. Anny na odcinku 248 mb   

      oraz ul. Kilińskiego na odcinkach 104 mb i 299 mb -  14.675,44 zł., 

 

e)  ustawienie barier łańcuchowych przy ul. Głowackiego/Przedwiośnie – 1000,40 zł.      

 

3. Na bieżące utrzymanie dróg o nawierzchni nieulepszonej wydatkowano  

    119.375,87 zł.     

 

Bieżącym utrzymaniem dróg zajmowało się, wybrane w drodze przetargu nieograniczonego,  P.P.H.U. 

And – Mar  z siedzibą w Brzezinach, na podstawie umów z dnia 29 marca 2006 r.  

i 19 października 2006 r. 

  W ramach tych kosztów wykonano: 

-   utwardzanie (miejscowo) tłuczniem, o grubości po zagęszczeniu 7, 10 i 15 cm, ulic:  

    Kosmonautów, Nadrzecznej, Reymonta, Stryjkowskiego, Burskiego, Kołłątaja, Słonecznej,   

    Konopnickiej, Sejmu Wielkiego, Potockiego, Niemcewicza, Małachowskiego, Okrzei,  

    Polnej, Wesołej, Przemysłowej, Żeromskiego, Ludowej, Krasickiego-  o łącznej  

    powierzchni 5275,90 m
2
, 



-  równanie (wraz z zagęszczeniem) nawierzchni ulic: Kosmonautów, Prusa, Mrockiej,  

    Nadrzecznej, Wojska Polskiego, Reymonta, Burskiego, Stryjkowskiego, Słonecznej,  

    Konopnickiej, Kordeckiego, Kołłątaja, Orzeszkowej, Sejmu Wielkiego, Małachowskiego,  

    Potockiego, Niemcewicza, Czartoryskiego, Okrzei, Polnej, Wesołej, Przemysłowej,  

    Żeromskiego, Łąkowej, Leśnej, Ludowej, Krasickiego, Prusa- łącznie 73515 m
2
, 

-   korytowanie mechaniczne (z wywozem ziemi) ul. Potockiego i Małachowskiego o łącznej  

    pow. 740 m
2
,  

-  kopanie rowu (z wywozem ziemi)  przy ul. św. Anny, na odcinku 94 mb.  

        

4. Koszty nadzoru inwestorskiego wyniosły 12.420,75 zł. 
       

    Kwota ta została wydatkowana w związku z pełnieniem funkcji inspektora nadzoru nad   

    realizacją bieżących remontów i konserwacji na drogach gminnych (6.420,75 zł), oraz  

    robót związanych z wykonaniem remontu nawierzchni jezdni i chodników ul. Staszica i   

    Mickiewicza (6.000,00 zł) 

     

5.  Na inne roboty wydatkowano kwotę 428.779,40 zł., w tym: 

 

  a) remont nawierzchni asfaltowej oraz chodników ul. Staszica, polegający na wymianie nawierzchni   

      asfaltowej jezdni oraz płyt chodnikowych na betonową kostkę brukową - 195.889,54  zł., 

  b) remont nawierzchni asfaltowej oraz chodników ul. Mickiewicza, polegający na  

      wykonaniu warstwy wyrównawczej i ścieralnej na istniejącej nawierzchni asfaltowej oraz  

      wymianie płyt chodnikowych na betonową kostkę brukową  - 133.086,02 zł., 

  c) dostawa materiałów- kostki brukowej, obrzeży, krawężników – 66.602,58 zł.  

      Materiały zostały wykorzystane do remontu chodników przy ul. Wojska Polskiego  

      (obustronnie), ul. Lasockich (po jednej stronie, od ul. Wojska Polskiego do ul.     

      Głowackiego), ul. Piłsudskiego (wzdłuż posesji nr 18), ul. Głowackiego (od posesji nr 10  

      do pos. Nr 30), 

 d) pozostałe zakupy (piach, cement, materiały dla grupy robót publicznych) -  14.144,15 zł.,   

 e) wykonanie czasowej organizacji ruchu – 2.440,00 zł, 

 f) naprawa wiaty przystankowej – 528,00 zł.,  

 g) usługi transportowe (wywóz nieczystości, przewóz mat. bud.) – 10.089,11 zł., 

 h)  wykonanie dok. techn. przepustów ulicznych oraz rowu odprow. wody – 6.000,00 zł.   

     (w ul.: Dąbrowskiego, Spokojnej, Polnej).  

 

6. Bieżące remonty kanalizacji deszczowej – łącznie 34.391,77 zł  

 

a) naprawa kd. na posesji przy ul. Sienkiewicza 13 (parking)                                -     915,00 zł, 

b) przegląd i czyszczenie kd w ul. Lasockich na wysokości ul. Głowackiego  

    do ul. Nadrzecznej                                                                                             -      274,80 zł, 

c) przegląd, czyszczenie i naprawa kd w ul. Kulczyńskiego                                 -   1.671,40 zł,                                                                                                                             

d) przegląd i naprawa studzienki rewizyjnej na kd w ul. św. Anny na wys. PKS        653,31 zł, 

e) przegląd i naprawa kd na posesji przy ul. św. Anny 8/12                                 -   1.151,68 zł, 

f) czyszczenie kd w ul. Staszica i Mickiewicza (płukanie)                                   -      366,00 zł, 

g) remont studzienek rewizyjnych  w ul. Modrzewskiego                                    -   5.421,48 zł, 

h) czyszczenie kd w ul. Mickiewicza i Staszica                                                    -   5.296,50 zł, 

i) remont wlotów do kd. w ul. Staszica i Mickiewicza                                         - 18.129,20 zł, 

j) nadzór nad remontem wlotów do kd. w ul. Staszica i Mickiewicza                 -       512,40 zł. 

  

 

 

 

Sporządziły: 

E. Wosińska – pkt 1 – 5 (lit. a–c, e, i) 

A. Durańska – pkt 5 (lit. d,g,h) 

U. Sereczyńska – pkt 6 


