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ROZLICZENIE DOTACJI PRZEDMIOTOWEJ NA
REALIZACJĘ ZADAŃ ZWIĄZANYCH
Z UTRZYMANIEM DRÓG I TERENÓW PUBLICZNYCH
W 2008 R
I . ZATRUDNIENIE
W 2008r w Gospodarce Komunalnej zadania związane z utrzymaniem dróg i
terenów publicznych realizowane były przez Referenta ds Dróg i Terenów Publicznych
zatrudnionego w wymiarze 0,5 etatu.
W 2008r roboty związane z utrzymaniem dróg i utrzymaniem czystości i porządku
terenów publicznych były wykonywane przez wykonawców wyłonionych zgodnie z
przepisami dotyczącymi zamówień publicznych w drodze przetargu lub na zlecenie w
drodze bez przetargowej.

II. PRZYCHODY
W 2008 roku przychody wyniosły w łącznie 496.067,15 zł , w tym środki obrotowe
na początek 2008 roku wynosiły 1.092,72 zł.
Na osiągnięte przychody składa się dotacja przedmiotowa otrzymana z budżetu
Gminy w wysokości 492.000,00 zł, odsetki pozostałe 21,35 zł, przychody z umów na
odbiór śmieci z budynków komunalnych 4.045,80 zł.

III. KOSZTY
Koszty poniesione w 2008r na utrzymanie dróg i terenów publicznych wyniosły
ogółem 495.284,26 zł, w tym środki obrotowe na koniec 2008r wyniosły 1.875,61 zł .
Utrzymanie dróg i terenów publicznych obejmowało:
1. Utrzymanie dróg gminnych, w tym :
1) zimowe utrzymanie dróg (odśnieżanie dróg gminnych i chodników przy drogach
gminnych i powiatowych),
2) letnie utrzymanie dróg (remonty cząstkowe nawierzchni destruktowych i
bitumicznych - naprawa ubytków w nawierzchni powstałych w okresie zimowym,
równanie i uzupełnianie gruzem tłuczniem, żwirem i destruktem dróg o nawierzchni
gruntowej i utwardzonych destruktem, czyszczenie przepustów, wymiana
zniszczonych przepustów, wykonanie nowych przepustów, czyszczenie rowów,
koszenie rowów, wykonanie nowych rowów, czyszczenie studzienek kanalizacji
deszczowej, zamiatanie chodników i jezdni o nawierzchni asfaltowej),
2. Utrzymanie terenów publicznych w tym :
• utrzymanie czystości i porządku w miejscach publicznych (stałe wybieranie i
wywożenie śmieci z koszy ulicznych, zbieranie śmieci z poboczy, rowów i terenów
pasa drogowego dróg gminnych i powiatowych – raz w roku, zbiórka i wywóz tzw.
gabarytów – 1 raz sprzątanie terenów publicznych po imprezach masowych),
• utrzymanie zieleni (koszenie i nawożenie trawników),
• wyłapywanie bezdomnych zwierząt i utylizacja padłych zwierząt.
3. Odbiór surowców wtórnych.
ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG
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Zimowa akcja odśnieżania dróg w 2008r była realizowana przez jednego
wykonawcę wyłonionego w drodze przetargu nieograniczonego, wykonano łącznie :
• płużenie
31,17 km,
• zwalczanie śliskości
60,40 km.
• płużenie (standard I,II i III)
31,17 km,
• płużenie (standard IV i V)
0,00 km,
• zwalczanie śliskości i płużenie
1,57 km
W 2008r prowadzono odśnieżanie chodników w Celestynowie, w Dąbrówce i w
Starej Wsi łącznie odśnieżono 20730 m² chodników, również posypywano chodniki
piaskiem, łącznie posypano 41220 m² chodników. Odśnieżanie i zwalczanie śliskości
wykonywała firma Bruk-Bud.
LETNIE UTRZYMANIE DRÓG
1. Remonty cząstkowe nawierzchni destruktowych:
po zimie wykonano remonty cząstkowe następujących dróg bitumicznych :
Celestynów ul. Kościuszki, Mokra, Reymonta, Broniewskiego remont cząstkowy
nawierzchni destruktowych, powierzchnia ok. 300 m², do remontu wykorzystano 7 t.
mieszanki mineralno-asfaltowej, destrukt i 800 kg emulsji asfaltowej.
2. Utwardzenie dróg gruntowych destruktem z korytowaniem:
wykorytowano, nawieziono, wyrównano i zagęszczono destrukt w Celestynowie na ul.
Wesołej, Wschodnią, B. Prusa, Szkolnej, Widok i Słowackiego oraz drogę w Jatnym
łączna powierzchnia utwardzonych ulic wynosi ok 5100 m2
3. Remonty cząstkowe i bieżące utrzymanie dróg o nawierzchni bitumicznej i
utwardzonych:
– Celestynów wykonano nakładkę asfaltową gr. 4 cm na ul. Osieckiej o powierzchni
720 m2, z frezowaniem 350 m2,
– Ostrów wykonano nakładkę asfaltową gr 4 cm na drodze przy szkole o powierzchni
1150 m2 oraz wyfrezowano plac przed kościołem ok. 560 m2.
4. Równanie i profilowanie dróg gruntowych:
Większość dróg na terenie gminy jest drogami gruntowymi w związku z tym wymagają
one corocznego profilowania i nawożenia. W taki sposób na wiosnę i w okresie lata
naprawiano ulice w następujących miejscowościach:
• Dąbrówka wyprofilowano ul. Pogorzelską,
ul. Karczewską, ul. Strażacką, ul.
Poprzeczną łączna długość wyrównanych ulic w Dąbrówce wynosi 2500 m.
Nawieziono i wyrównano 270m3 żwiru na ul. Cichej, ul. Pogorzelskiej, ul.
Mazowieckiej, ul. Pogorzelskiej, ul. Jodłowej, ul. Myśliwskiej, ul. Piaskowej,
nawieziono także 10 m3 żużlu, na ul. Mazowieckiej wyrwano karpy.
• Dyzin nawieziono 50 m3 leszu i wyrównano drogę o dł. 500 m.
• Stara Wieś wyprofilowano ul. Mickiewicza, ul. Słowackiego, ul. Tuwima, ul. Prusa, ul.
Norwida, ul. Kolejową. Łączna długość wyrównanych ulic w Starej Wsi wynosi 3,05
km. Nawieziono i wyrównano 160 m3 żwiru na ul. Okolską, ul. Norwida, ul. Prusa, ul.
Słowackiego, ul. Tuwima, na ul. Norwida wyrywano także karpy. Wykorytowano ul.
Słowackiego nawieziono i wyrównano 6 tirów destruktu. W celu wyrównania placu
przy ul. Kolejowej nawieziono i wyrównano 40 m3 żużlu.
• Glina wyprofilowano ul. Polną, ul. Lazurową, ul. Długą, ul. Wilczą, ul. Wspólną.
Łączna długość wyrównanych ulic w Glinie wynosi 4000 m. Nawieziono i wyrównano
na ul. Sadową i ul. Polną 320 m3 żużlu i żwiru oraz 122 m3 gruzu, ul. Kwiatową
wykorytowano i nawieziono 120 m3 żwiru.
• Jatne wyprofilowano drogi nr 0103005, nr 0103006 i drogę prowadzącą do Ostrowia.
Łączna długość wyrównanych dróg wynosi 1800 m. Wykorytowano drogę na tzw.
Kozie Górki dł. ok 150 m i uzupełniono destruktem 12 tirów, a następnie
zagęszczono walcem. Nawieziono 30 m3 żwiru.
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Ostrów wyrównano drogi nr 0103001, nr 0103002. Łączna długość wyrównanych
dróg wynosi 1200 m.
• Ostrowik wyprofilowano drogę nr 0103004 o długości 1300 m, wyrównano i
wyprofilowano drogę na płd. zach. od drogi krajowej nr 17 długość 1100 m.
Nawieziono i wyrównano 120 m3 żwiru.
• Regut wyrównano ul. Jagodową, ul. Krętą, ul. Siekierki, ul. Wiatraczną a także
nawieziono 32 m3 żwiru. Łączna długość wyrównanych dróg wynosi 1500 m.
Nawieziono destruktu na ul. Turystyczną i ul. Pogodną.
• Ponurzyca wyrównanie drogi Ponurzyca-Zabieżki i Ponurzyca-Karpiska. Łączna
długość wyrównanych dróg wynosi 8600 m. Nawieziono i wyrównano 168 m3 żwiru
oraz wykopano rów o dł. 250 mb.
• Zabieżki wyrównano ul. Malowniczą i ul. Olchową. Łączna długość wyrównanych
dróg wynosi 400m.
• Celestynów wyrównano i wyprofilowano ul. Osiecką, ul. Podgórną, ul. Dębową, ul.
Kościuszki, ul. Ludową, ul. Bagno, ul. Zakręt, ul. Trytonów, ul. Rękasa, ul. Leśną, ul.
Wiosenną, ul. Grabową, ul. Szkolną, ul. B. Prusa, ul. Otwocką, ul. Widok, ul.
Radzińską, ul. Kwiatową, ul. Wschodnią. Łączna długość wyrównanych ulic wynosi
6,325 km.
Nawieziono i wyrównano 256 m3 żwiru na ul. Widok, ul. Wesołą, ul. Kwiatową,
Leśną, Witosa, Orzeszkowej, Otwocką i Sucharskiego, Radzińską, Prusa. Na ul.
Orzeszkowej nawieziono 60 t gruzu bet.
Wykorytowano ul. Wesołą, Prusa, Szkolną, Widok i uzupełniono destruktem
• Siwianka wyrównano drogę o dł. 500 m.
Całkowita długość wyrównanych i wyprofilowanych w okresie wiosenno letnim dróg
gruntowych wynosi 32 km. Jesienią wyrównano większość ulic gminnych gruntowych o
łącznej długości 18,6 km w miejscowościach: Siwianka, Ostrowik, Jatne, Dyzin, Ostrów,
Glina, Dąbrówka, Stara Wieś, Celestynów, Zabieżki, Regut.
5. Przepusty drogowe
W 2008r wykonano wymianę i naprawy następujących przepustów drogowych :
• Glina ul. Lazurowa, F. Zawadzkiego i Polnej 3 nowe przepusty o długości łącznie
21mb, przy ul. Polna.
• Jatne wymieniono przepust dł. 5 mb.
• Celestynów ul. Wesoła wymieniono 11 mb zniszczonych przepustów.
6. Kanalizacja deszczowej i rowy.
W 2008r wykonano 2 x czyszczenie 85 szt. studzienek ściekowych i rewizyjnych
kanalizacji deszczowej, w Celestynowie ul. B. Prusa - odmulono rów dł. 100Mb, w
Glinie przy ul. Polnej wykopano 170 mb. rowu.
7. Koszenie rowów przydrożnych i poboczy dróg.
W 2008r na wiosnę wykonano koszenie rowów i pobocyz wzdłuż następujących dróg i
ulic :
– Celestynów ul. Kościuszki, ul. Reymonta, ul. Żurawiej, ponadto koszono trawniki przy
ul. Otwockiej, ul. Św. Kazimierza, ul. Reguckiej,
– Dąbrówka plac zabaw, boisko,
– sprzątanie i porządkowanie terenu wokół miejsc pamięci,
– koszenie poboczy dróg w Starej Wsi przy ul. Kolejowej, ul. Mickiewicza, przejazd
kolejowy
UTRZYMANIE ZIELENI
W ramach pielęgnacji trawników wykonano 3 koszenia o łącznej powierzchni 21570
m2 trawnika. Trawniki zasilono nawozami sztucznymi na łącznej powierzchni 14180 m2.
UTRZYMANIE CZYSTOŚCI MIEJSC PUBLICZNYCH
W 2008r Gospodarka Komunalna zleciła w trybie zamówień publicznych wybieranie
i wywożenie śmieci z koszy ulicznych na terenie gminy. W Celestynowie kosze uliczne
•
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wybierane są codziennie oprócz sobót i niedziel, a w pozostałych miejscowościach wg
potrzeb, co najmniej 1 raz w tygodniu. W Celestynowie ustawionych jest 45 koszy
ulicznych, a w pozostałych miejscowościach łącznie 24 kosze.
W 2008r na wiosnę zbierano śmieci z poboczy dróg :
– droga nr 01221 od Pol-Hotelu do Dąbrówki oraz od Dąbrówki do Dyzina i dalej w stronę
Kołbieli.
– droga krajowa 50 od Reguta do Celestynowa,
– ul. Otwocka Glina - Pogorzel
Długość oczyszczonych poboczy wyniosła 15 km.
Na bieżąco jest sprzątany teren za pawilonami przy ul. Św. Kazimierza przy
przejściu przez tory kolejowe.
W 2008r Gospodarka Komunalna odebrała śmieci zebrane przez mieszkańców
sołectw Pogorzel i Zabieżki, które zorganizowały sprzątanie w swoich miejscowościach.
Na wiosnę Gospodarka Komunalna zorganizowała odbiór odpadów wielkogabarytowych
od mieszkańców z całego terenu gminy.
Pod opieką GK znalazły się również pomniki przy stacji PKP i za leśniczówką na
końcu ul. Obrońców Pokoju oraz przy pl. Św. Kazimierza.
Przygotowywano teren i sprzątano po imprezach masowych:
Zabawa sylwestrowa, Dzień Celestynowa, odpust w Celestynowie.
USŁUGI WETERYNARYJNE
W 2008 r Gospodarka Komunalna zleciła lekarzowi weterynarii wyłapywanie
bezdomnych zwierząt i przekazywanie ich do schroniska dla zwierząt. Odłowiono 34
bezdomnych psów oznakowano je i odstawiono do schroniska dla bezdomnych zwierząt w
Celestynowie, odłowiono również 3 koty. Uśpiono 6 szt psów poszkodowanych w
wypadkach drogowych.
W 2008r Gospodarka Komunalna podpisała umowę na odbiór i utylizację padłych
zwierząt z terenu gminy Celestynów. Firma odebrała 15 szt padłych zwierząt.
ODBIÓR SUROWCÓW WTÓRNYCH
Od lipca 2008 na terenie gminy Celestynów prowadzona jest zbiórka odpadów
segregowanych. Na terenie gminy ustawiono 50 pojemników na surowce wtórne (25 na
plastik i 25 na szkło), każdy o pojemności 2,5 m3. W II półroczu 2008r wywieziono 644 szt
pojemników w surowcami wtórnymi.
Rozbicie poniesionych kosztów na poszczególne zadania finansowane z dotacji
przedmiotowej przekazanej w 2008 r z budżetu Gminy Celestynów przedstawiono w tabeli
poniżej.
Rozliczenie dotacji przedmiotowej z budżetu Gminy Celestynów
przekazanej w 2008 roku
Lp.

Wyszczególnienie

Plan
w zł

Wykonanie
w zł

1

Zimowe utrzymanie dróg gminnych

27 000,00

9 512,20

2

Zimowe utrzymanie chodników

10 000,00

5 186,38

3

Letnie utrzymanie dróg

268 757,00

285 627,31

4

Utrzymanie zieleni

14 000,00

15 150,08

5

Utrzymanie czystości miejsc publicznych

77 000,00

81 054,36

6

Usługi weterynaryjne

15 000,00

15 018,90
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Lp.

Wyszczególnienie

Plan
w zł

Wykonanie
w zł

7

Odbiór surowców wtórnych

14 000,00

14 205,00

8

Podatek od towarów i usług

69 552,00

69 530,03

495 309,00

495 284,26

Razem

