LUBUSKI PROGRAM REALIZACYJNY BRD wykonanie za 2020 rok
do „Programu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego województwa lubuskiego na lata 2016 – 2025”.
Dokument zawiera sprawozdania cząstkowe przygotowane przez dziesięć jednostek – członków Lubuskiej Wojewódzkiej Rady BRD, w
tym przez jednostki współpracujące. Materiały umieszczono w kolejności wg wpływu materiałów:
1. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
2. Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wlkp.
3. Nadodrzański Odział Straży Granicznej.
4. Kuratorium Oświaty
5. Wojewoda Lubuski.
6. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego Zielona Góra.
7. Jednostki współpracujące.
8. Zarząd Dróg Wojewódzkich.
9. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego Gorzów Wlkp.
10. Uniwersytet Zielonogórski.

1. Program realizacyjny na rok 2020 – GDDKiA - wykonanie
do „Programu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego województwa lubuskiego na lata 2016 – 2025”.
Lp. Zadanie

1

Rozbudowa drogi krajowej nr 22
polegająca na przebudowie mostu
drogowego w m. Wołogoszcz

Dział: bezp.
-człowiek
-drogi
-prędkość
-pojazd
-ratownictwo
-system zarz.
drogi

Rok
realizacji
2020

2020

Lider / jednostki
wspierające
wpisujemy, gdy takie
są.

GDDKiA

Końcowy
wskaźnik
produktu

100%
wykonano
36,15%

Stan
początkowy

Cel na 31.12.2020

0%

Dostosowanie
obiektu
mostowego do
obowiązujących

2

drogi

20202021

GDDKiA

drogi
Poprawa BRD w woj. lubuskim na
DK nr 29 na odc. Urad - Cybinka w
ramach PBDK - Program LMN budowa
ścieżki
rowerowej
(projektuj & buduj)

4

20202021

GDDKiA

100%

0%

wykonano
0%

drogi
Remont mostu nad rzeką Bóbr w
ciągu drogi krajowej nr 27 w km
40+524 w m. Nowogród Bobrzański

0%

wykonano
30%

Rozbudowa skrzyżowania drogi
krajowej nr 92 z drogą powiatową
w m. Brójce w km 61+912 wraz
z rozbudową drogi od km 60+755
do km 62+555

3

100%

2020

GDDKiA

100%
wykonano
100%

0%

warunków
technicznych
i norm,
zaawansowanie
100% nie
Dostosowanie
parametrów
użytkowych
drogi do
obowiązujących
warunków
technicznych
, eliminacja
zagrożeń na
skrzyżowaniu
zaawansowanie
40% nie
Udostępnienie
ścieżki
rowerowej dla
rowerzystów,
rozdzielenie
ruchu
rowerowego od
ruchu kołowego
5% nie
Dostosowanie
obiektu
mostowego do
obowiązujących
warunków
technicznych,

5

6

Budowa autostrady A18 Olszyna –
Golnice
(przebudowa
jezdni
południowej) od km 11+860 do km
33+760 – odcinek 2
Przeprowadzanie procedur Audytu
BRD dla projektów realizowanych
przez GDDKiA Oddział w Zielonej
Górze

drogi

drogi

20202022

GDDKiA

2020

GDDKiA

100%

0%

wykonano
25,5%
13 szt.

0

wykonano
100%

zaawansowanie
100% tak
Dostosowanie
drogi krajowej
do parametrów
autostrady
30% nie
Eliminacja
z projektów
potencjalnych
przyczyn
zdarzeń
drogowych tak

2. Program realizacyjny na rok 2020 - wykonanie – Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wlkp.
do „Programu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego województwa lubuskiego na lata 2016 – 2025”.

Lp.

1

Zadanie

„PRĘDKOŚĆ” działania krajowe

Dział: bezp.
-człowiek
-drogi
-prędkość
-pojazd
-ratownictwo
-system zarz.
Bezpieczna
prędkość

Rok
realizacji
2020

2020

Lider /
jednostki
wspierające

Końcowy wskaźnik
produktu

Stan
początkowy

Cel na 31.12.2020

WRD KWP

Liczba wykonanych
kontroli ogółem:
2019 – 140118
2020 – 109232

Stwierdzonych
naruszeń:
2019 – 38986
2020 – 33951

Egzekwowanie od
kierujących
przestrzegania
ograniczeń prędkości –
spadek naruszeń

2

3

4

5

„KASKADOWY POMIAR PRĘDKOŚCI”
działania krajowe

„ALKOHOL I NARKOTYKI” działania
krajowe

„PASY” działania krajowe

„TRUCK & BUS działania krajowe

Bezpieczna
prędkość

Bezpieczny
człowiek

Bezpieczny
człowiek

Bezpieczny
pojazd,
bezpieczny
człowiek

2020

2020

2020

WRD KWP

WRD KWP

WRD KWP

WRD KWP
2020
ITD

Liczba wykonanych
kontroli ogółem:
2019 – 140118
2020 – 109232

Liczba wykonanych
kontroli trzeźwości
ogółem:
2019 – 480784
2020 – 168058

Liczba wykonanych
kontroli ogółem:
2019 – 140784
2020 – 109232

Liczba wykonanych
kontroli:
2019 – 607
2020 – 501

Stwierdzonych
naruszeń:
2019 – 38968
2020 – 33951

Egzekwowanie od
kierujących
przestrzegania
ograniczeń prędkości –
spadek naruszeń

Stwierdzonych
naruszeń:
2019 – 1239
2020 – 1274

Przeprowadzenie badań
stanu trzeźwości jak
największej liczby
kierujących pojazdami –
zmniejszenie liczby
kierujących po alkoholu
lub środkach
działających podobnie
do alkoholu

Stwierdzonych
naruszeń:
2019 – 5136
2020 – 2742

Egzekwowanie
stosowania się
kierujących i pasażerów
do obowiązku jazdy
w pasach
bezpieczeństwa oraz
stosowania urządzeń do
przewozu dzieci

Stwierdzonych
naruszeń:
2019 – 85
2020 – 186

Ujawnianie i
eliminowanie
nieprawidłowości
związanych z
wykonywaniem
transportu drogowego
osób i rzeczy

6

7

8

„NIECHRONIENI UCZESTNICY RUCHU
DROGOWEGO” działania krajowe

„TELEFONY” działania krajowe

„BEZPIECZNY WEEKEND” działania
krajowe

Bezpieczny
człowiek

Bezpieczny
człowiek

Bezpieczny
człowiek

2020

2020

2020

WRD KWP

WRD KWP

WRD KWP

Liczba wykonanych
kontroli ogółem:
2019 – 140118
2020 – 109232

Liczba wykonanych
kontroli ogółem:
2019 – 140118
2020 – 109232

wg przyjętego
harmonogramu

Stwierdzonych
naruszeń:
2019 – 6760
2020 – 5540

Poprawa
bezpieczeństwa
pieszych i rowerzystów
oraz egzekwowanie
stosowania się
uczestników ruchu do
przepisów dotyczących
relacji kierujący –
pieszy oraz kierujący
pojazdem silnikowym rowerzysta

Stwierdzonych
naruszeń:
2019 – 1072
2020 – 494

Egzekwowanie
stosowania się
kierujących do zakazu
korzystania podczas
jazdy z telefonu
wymagającego
trzymania słuchawki lub
mikrofonu w ręku

Kontynuacja z
lat
poprzednich

Zapewnienie nadzoru
nad bezpieczeństwem,
porządkiem i płynnością
w ruchu drogowym
podczas tzw.: długich
weekendów”

9

10

„BEZPIECZNE WAKACJE (FERIE)
działania krajowe

„BEZPIECZNA DROGA DO SZKOŁY”
działania krajowe

Bezpieczny
człowiek

Bezpieczny
człowiek

11

KRAJOWY PROGRAM DZIAŁAŃ POLICJI
NA RZECZ POPRAWY
BEZPIECZEŃSTWA PIESZYCH NA LATA
2021 - 2023

Bezpieczny
człowiek

12

KRAJOWY PROGRAM DZIAŁAŃ POLICJI
NA RZECZ POPRAWY
BEZPIECZEŃSTWA ROWERZYSTÓW NA
LATA 2021 - 2023

Bezpieczny
człowiek

2020

2020

2020

2020

WRD KWP

WRD KWP

wg przyjętego
harmonogramu

wg przyjętego
harmonogramu

Kontynuacja z
lat
poprzednich

Zapewnienie
bezpieczeństwa i
porządku w ruchu
drogowym podczas
wzmożonych
przejazdów
wakacyjnych oraz w
miejscowościach (bądź
rejonach)
wypoczynkowych

Kontynuacja z
lat
poprzednich

Zapewnienie
właściwego nadzoru nad
bezpieczeństwem i
porządkiem w ruchu
drogowym, w rejonach
szkół oraz drogach
prowadzących do szkół i
placówek oświatowo –
wychowawczych

WRD KWP

wg przyjętego
harmonogramu

Nowy
program BRD
KGP na lata
2021 - 2023

WRD KWP

wg przyjętego
harmonogramu

Nowy
program BRD
KGP na lata
2021 - 2023

Poprawa
bezpieczeństwa w ruchu
drogowym wśród
pieszych przez
prowadzenie kampanii
informacyjnych jak i
poprawę infrastruktury
drogowej
Poprawa
bezpieczeństwa w ruchu
drogowym wśród
pieszych przez
prowadzenie kampanii
informacyjnych jak i
poprawę infrastruktury
drogowej

13

14

15

16

17

18

KRAJOWY PROGRAM DZIAŁAŃ POLICJI
NA RZECZ POPRAWY
BEZPIECZEŃSTWA MOTOCYKLISTÓW
NA LATA 2021 - 2023

„ŚWIATOWY DZIEŃ OFIAR WYPADKÓW
DROGOWYCH” działania krajowe

„EUROPEJSKI TYDZIEŃ MOBILNOŚCI –
ROAD SAFETY DAYS” działania krajowe

„OGÓLNOPOLSKI POLICYJNY DZIEŃ
ODBLASKÓW” działania krajowe

NA DRODZE – PATRZ I SŁUCHAJ

JEDNOŚLADEM BEZPIECZNIE DO CELU

Bezpieczny
człowiek

Bezpieczny
człowiek

Bezpieczny
człowiek

Bezpieczny
człowiek

Bezpieczny
człowiek

Bezpieczny
człowiek

2020

2020

2020

2020

2020

2020

WRD KWP

WRD KWP

WRD KWP

WRD KWP

WRD KWP

WRD KWP

wg przyjętego
harmonogramu

wg przyjętego
harmonogramu

wg przyjętego
harmonogramu

wg przyjętego
harmonogramu

wg przyjętego
harmonogramu

wg przyjętego
harmonogramu

Nowy
program BRD
KGP na lata
2021 - 2023

Poprawa
bezpieczeństwa w ruchu
drogowym wśród
pieszych przez
prowadzenie
kampanii4informacyjny
ch jak i poprawę
infrastruktury drogowej

-

Działania profilaktyczno
– informujące
realizowane przez
jednostki terenowe woj.
lubuskiego

-

Działania profilaktyczno
– informujące
realizowane przez
jednostki terenowe woj.
lubuskiego

-

Działania profilaktyczno
– informujące
realizowane przez
jednostki terenowe woj.
lubuskiego

-

Działania profilaktyczno
– informujące
realizowane przez
jednostki terenowe woj.
lubuskiego

-

Działania profilaktyczno
– informujące
realizowane przez
jednostki terenowe woj.
lubuskiego

19

DLA KAŻDEGO JEST MIEJSCE NA
DRODZE

Bezpieczny
człowiek

2020

WRD KWP

wg przyjętego
harmonogramu

-

20

BEZPIECZNA DROGA DO SZKOŁY

Bezpieczny
człowiek

2020

WRD KWP

wg przyjętego
harmonogramu

Kontynuacja z
lat
poprzednich

21

22

23

24

NIE ZABIJAJ

DZIEŃ BEZPIECZNEGO KIEROWCY

Bezpieczny
człowiek

Bezpieczny
człowiek

TWOJE ŚWIATŁA – NASZE
BEZPIECZEŃSTWO

Bezpieczny
człowiek

ŚWIEĆ PRZYKŁADEM

Bezpieczny
człowiek /
pojazd

2020

2020

2020

2020

WRD KWP

WRD KWP

WRD KWP

WRD KWP

wg przyjętego
harmonogramu

wg przyjętego
harmonogramu

wg przyjętego
harmonogramu

wg przyjętego
harmonogramu

Działania profilaktyczno
– informujące
realizowane przez
jednostki terenowe woj.
lubuskiego
Działania profilaktyczno
– informujące
realizowane przez
jednostki terenowe woj.
lubuskiego w rejonach
szkół ukierunkowane na
bezpieczeństwo
uczniów

-

Działania profilaktyczno
– informujące
realizowane przez
jednostki terenowe woj.
lubuskiego

-

Działania profilaktyczno
– informujące
realizowane przez
jednostki terenowe woj.
lubuskiego

-

Działania profilaktyczno
– informujące
realizowane przez
jednostki terenowe woj.
lubuskiego

-

Działania profilaktyczno
– informujące
realizowane przez
jednostki terenowe woj.
lubuskiego

WRD KWP
25

„TRASA E-30” działania krajowe

Bezpieczny
człowiek

2020

ITD., ŻW,
SG, Służba
Celno Skarbowa

wg przyjętego
harmonogramu

Kontynuacja z
lat
poprzednich

Poprawa
bezpieczeństwa w ruchu
drogowym na
międzynarodowym
szlaku komunikacyjnym
E 30

ZATWIERDZAM
KOMENDANT NoOSG
płk Tomasz MICHALSKI
/podpisano elektronicznie certyfikatem kwalifikowanym/

Krosno Odrzańskie dnia 17.02.2021 r.

Sprawozdanie z realizacji przez Nadodrzański Oddział Straży Granicznej
Programu realizacyjnego na rok 2020
Załącznika do „Programu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego województwa lubuskiego na lata 2016 – 2025”.

Lp.

Zadanie

Dział: bezp.
-człowiek
-drogi
-prędkość
-pojazd
-ratownictwo
-system zarz.

Rok
realizacji:
2020

Lider /
jednostki
wspierające

1

Organizować
ogólnodostępne
prelekcje o
celach i
znaczeniu brd.

Bezpieczny
człowiek

2020

…./NoOSG

2

W atrakcyjnych

Bezpieczny

2020

NoOSG

Końcowy wskaźnik produktu

1. Zorganizowano ogólnodostępne prelekcje o
celach i znaczeniu brd. tylko w szkołach na
terenie woj. Lubuskiego:
2 działania i prelekcje w których uczestniczyło
4 funkcjonariuszy SG.
Zrealizowano ze spadkiem o 80% w stosunku
do 2019r..
W atrakcyjnych formach propagowano w

Stan początkowy

Cel na 31.12.2020

Kontynuacja
dotychczasowych
działań. jak w latach
2016-2019r.
.

Zmiana mentalności
komunikacyjnego
społeczeństwa jest
niezbędna
w celu poprawy brd.
Tak

Kontynuacja

Zmiana mentalności

formach
propagować w
mediach
problematykę
brd.

człowiek

Kontrola:

3

Działania
kontrolnoprewencyjne na
rzecz poprawy
BRD,
Transportu
drogowego,

Prędkość,
pojazd,
bezpieczny
człowiek

2020

NoOSG

mediach problematykę pracy w SG i brd:
W 2020 roku kilkadziesiąt emisji radiowych w
Radiu Zachód, TV wypowiedzi rzecznika
prasowego i przedstawicieli NoOSG
dotyczących: współdziałania z Policją, IOŚ,
ITD, KAS w zakresie prowadzonych
wspólnych działań i akcji kontrolnych
mających na celu poprawę brd oraz
wskazywano aktualnie obowiązujące zasady
przekraczania granicy RP w związku z
tymczasowym przywróceniem kontroli
granicznej, wprowadzonymi ograniczeniami
związanymi z pandemią COVID-19 oraz
informacje dotyczących działalności
Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej.
Ponadto jako stałe elementy strony
internetowej NoOSG propaguje się w zakładce:
NoOSG/ NoOSG/informacje praktyczne/zasady
przekraczania granicy państwowej, zasady i
przepisy dotyczące kontroli pojazdów,
informacje dotyczące zasad podróżowania z
dziećmi poza granice RP, trans granicznego
przemieszczania odpadów oraz informacje
mające wpływ na BRD w szczególności
podczas przekraczania granicy państwowej.
Zrealizowano porównywalną ilość jak w roku
2019r.

dotychczasowych
działań jak w latach
2016-2019r.

komunikacyjnej
społeczeństwa
Tak

Wg przyjętego harmonogramu,
oraz ustaleń w trakcie realizacji zadań
ustawowych SG na 2020r. w tym zadań
NoOSG związanych z tymczasowym
przywróceniem kontroli granicznej na
odcinku granicy RP-RFN.

Kontynuacja
dotychczasowych
działań.
Wykonano:
2016-2017 – KSK
101,6% - 103,7%
2018 - KSK
106,3%
2019- 45 działań
kontrolnych.

Właściwy stan
techniczny pojazdów
zgodnie z wymaganiami
w zakresie przewozu
towarów w tym
niebezpiecznych i
odpadów, oraz
likwidacja agresji na
drodze, zapobieganie
przemieszczaniu się
ludzi w przestrzeniach

Kontrola na rzecz brd w zakresie ruchu
drogowego w strefie nadgranicznej w
ramach zadań ustawowych SG: wspólnych
patroli z BPol (Policją Niemiecką): działań 680
; w działaniach uczestniczyło 812

Transgraniczne
przemieszczanie
odpadów
/całoroczne,
krajowe i
własne.

funkcjonariuszy SG:
Liczba wylegitymowanych osób: 16564
Liczba zatrzymanych/uj: 255 osób.
Liczba pouczonych: 488 osób.
Liczba skontrolowanych pojazdów: 6775
osobowych, 581 typu BUS, 575 autobusów,
921 ciężarowych. Nałożono 76 mandatów o
wartości 23880 zł.
Zrealizowano przez SG 7685 zapytań informacji, z tego ujawniono i zatrzymano 45
pojazdów i 855 innych przedmiotów
skradzionych o łącznej wartości około:
5.400.000. zł.
Zrealizowano w ramach współpracy Polsko Niemieckiej 45 pościgów transgranicznych za
skradzionymi pojazdami przekraczającymi
granicę RP.
Zadanie z działu: drogi : działania kontrolne
: Inne : 29 działań uczestniczyło 84
funkcjonariuszy SG z wykorzystaniem 45
pojazdów:
13 Działań kontrolnych pk. "Odpad":
uczestniczyło 40 funkcjonariuszy SG z
wykorzystaniem 21 pojazdów
Liczba skontrolowanych osób: 135 z tego
zatrzymano 1 osobę, inne 1 osoba ;
Liczba skontrolowanych pojazdów: osobowych
11, ciężarowych 116; bus 1;
Ujawniono: w 5 przypadkach nie ujawniono
nieprawidłowości w przemieszczaniu odpadów
w 1 przypadku stwierdzono nieprawidłowości
sprawa w toku.
13 Działań kontrolnych pk. "Przestrzeń":
uczestniczyło 44 funkcjonariuszy SG z
wykorzystaniem 24 pojazdów
Liczba skontrolowanych osób: 338 z tego
zatrzymano 5 osób,
Liczba skontrolowanych pojazdów: 193
pojazdy;

zamkniętych pojazdów
ciężarowych,
eliminowanie z ruchu
drogowego kradzionych
pojazdów
przemieszczających się
przez granicę RP. Tak.

Opracował:
członek LRBRD
mjr SG Piotr LUCEREK
/podpisano elektronicznie certyfikatem PKI SG/

4. Kuratorium Oświaty Gorzów Wlkp. – sprawozdanie z wykonania Planu Realizacyjnego w roku 2020
do „Programu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego województwa lubuskiego na lata 2016 – 2025”.
Lp. Zadanie
Dział: bezp. Rok
Lider /
Końcowy wskaźnik
Stan początkowy
Cel na 31.12.2020
-człowiek
realizacji: wsparcie
produktu
-drogi
2020
-prędkość
-pojazd
ratownictwo
-system
zarz.
1.
Udział szkół i
Objęcie Konkursem
Liczba szkół i uczniów,
uczniów:
wszystkich uczniów z
którzy wzięli udział w
2018 – 0
klas 4-8 SP (szkolenie,
Lubuski Konkurs
Konkursie. Poziom
2019 –
sprawdzenie poziomu
Bezpieczeństwa
Kuratorium
uczestników. W roku
człowiek
2020
7387 uczniów
wiedzy i umiejętności)
Oświaty
2020 odbyły się tylko
w Ruchu
152 szkoły
eliminacje szkolne
Drogowym
41 ucz. w finale
(pandemia). Udział
10 laureatów
wzięło 187 szkół.
23 finalistów
2. Wprowadzenie
Kuratorium Liczba wychowawców 2019 - 0
Objęcie przez
człowiek
2020
tematów BRD do
Oświaty
wdrażających tematy
wychowawców

realizacji w SP na
godzinach
wychowawczych
(wg decyzji
wychowawcy)

BRD na godz.
wychowawczych.
Nie wdrożono.

tematami BRD jak
największej liczby klas
i uczniów.

5. Wojewoda Lubuski – program realizacyjny - wykonanie w 2020 r. w ramach „PPBRD Województwa. Lubuskiego na lata 2016 – 2025”
Lp.

1.

2.

Zadanie

Rozstrzyganie w
sprawach uwag ,
spostrzeżeń , wniosków w tym spraw spornych,
dotyczących istniejącej
lub projektowanej
organizacji –
w zakresie zgodności
z obowiązującymi
przepisami i zachowania
bezpieczeństwa ruchu
drogowego
Nadzór i monitorowanie
zadań realizowanych
w ramach FUNDUSZU
DRÓG
SAMORZADOWYCH

Dział:
- człowiek
- drogi
- prędkość
- pojazd
- ratownictwo
- system zarządz.

Rok
realizacji

drogi:
- wojewódzkie
- powiatowe
- gminne

2020

drogi:
- powiatowe
- gminne

2020
- 2029

Lider
/wsparcie

Wojewoda Lubuski/
organy zarządzające
ruchem :
(marszałek
województwa,
starosta) oraz
zarządcy dróg
publicznych
samorządowych:
(zarząd
województwa,
zarząd powiatu,
wójt, burmistrz,
prezydent miasta)
Wojewoda
Lubuski/zarząd
powiatu, wójt,
(burmistrz,
prezydent miasta)

Końcowy wskaźnik
Produktu

Stan początkowy

Cel na 31.12.2020 r.

organizacja ruchu
zgodna z przepisami i
spełniająca warunki
bezpieczeństwa ruchu
drogowego

W roku 2020 do wojewody
wpłynął jeden wniosek dotyczący
organizacji ruchu w obszarze ulic:
Strzelecka i Północna
w Świebodzinie w zakresie
ewentualnego wprowadzenia
ograniczeń w ruchu – sprawa
w toku

Optymalna organizacja
ruchu - zgodna z
przepisami PRD
i uwzgledniająca przede
wszystkim
bezpieczeństwo ruchu
drogowego w obszarze
ulic: Strzelecka
i Północna
w m. Świebodzin

W roku 2020
wyremontowano,
przebudowano
i wybudowano:
- 51,23 km dróg

Zły stan techniczny odcinków
dróg lokalnych, zagrożenie
bezpieczeństwa ruchu drogowego

Poprawa stanu dróg w
zakresie:
-BRD,
- parametrów
technicznych dróg,
- zwiększenie

gminnych
- 33,26 km. dróg
powiatowych

3.

4.

Doskonalenie systemu
powiadamiania
ratunkowego o
zdarzeniach
wymagających
interwencji służb
ratowniczych.

ratownictwo

Doskonalenie
funkcjonowania systemu
Państwowego
Ratownictwa
Medycznego
w województwie
lubuskim

ratownictwo

Lp. Zadanie

2020

2020

Minister SWiA/
Wojewoda Lubuski

Wojewoda Lubuski

W ramach doskonalenia
systemu powiadamiania
ratunkowego w Centrum
Powiadamiania
ratunkowego (CPR)
sukcesywnie
wymieniano
wyeksploatowany sprzęt

Wykonano i wdrożono:
- nowy system
wizualizacji danych
w Dyspozytorni
Medycznej
- nowy Podsystem
Zintegrowanej
Łączności (PZŁ) dla
potrzeb obsługi nr „999”

funkcjonalności
lokalnej sieci drogowej

Infrastruktura
nieodpowiadająca
wymaganiom nowoczesnych
rozwiązań koniecznych
do funkcjonowaniu systemu
powiadamiania ratunkowego

Usprawnienie systemu
powiadamiania
ratunkowego

Przestarzała infrastruktura
dyspozytorni medycznej,

Usprawnienie łączności
w ramach
funkcjonowania systemu
Państwowego
Ratownictwa
Medycznego,

6. WORD Zielona Góra - Sprawozdanie z realizacji Programu Realizacyjnego w 2020 roku
do „Programu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego województwa lubuskiego na lata 2016 – 2025”.
Rok
Dział:
Lider /
Końcowy wskaźnik produktu
Stan
realizacji
bezpieczny
wsparcie
początkowy
-człowiek
-drogi

Cel na
31.12.2020

-prędkość
-pojazd
-ratownictwo
-system
zarządzania

1

Budowa /
reaktywacja
miasteczek ruchu
drogowego (MRD) w
szkołach
Współpraca z
nauczycielami przy
realizacji konsultacji
z młodzieżą w
zakresie PJ AM
Dzień otwartych
drzwi – raz w roku

Bezpieczny 2020
człowiek

WORD ZG

Bezpieczny 2020
człowiek

WORD ZG

Bezpieczny 2020
człowiek

WORD ZG

4

Portal e-learning szkolenie młodzieży
w zakresie teorii – PJ
AM

Bezpieczny 2020
człowiek

WORD ZG

Przeszkolenie młodzieży w zakresie PJ
AM – liczba osób przeszkolonych w
zakresie AM, liczba uzyskanych PJ
AM -141

5

Prowadzenie
egzaminów na kat.
AM poza siedzibami

Bezpieczny 2020
człowiek

WORD ZG/
WORD G

Liczba egzaminów praktycznych AM
zrealizowanych w terenie. Wszyscy
chętni zdają egzamin w swoim mieście

2

3

Wykonane lub reaktywowane
miasteczka ruchu drogowego (MRD) –
liczba uruchomień lub odnowień MRD.
Nie zrealizowano, brak zgłoszeń.
Pandemia.
Nauczyciele aktywnie i skutecznie
przygotowują młodzież do uzyskania PJ
AM – liczba nauczycieli
współpracujących Współpracowało 3
nauczycieli.
Organizacja jednego spotkania w roku.
Z powodu pandemii w 2020 r.
zrezygnowano z organizacji.

Nie każda
szkoła posiada
MRD. Wiele
MRD wymaga
odnowienia
Współpracowało
nauczycieli:
2017/2018 – 57
2018/2019 – 10
23.11.2019odbyła się jedna
impreza.
Pojawiło się 28
osób.
Niewiele osób
występuje o PJ
AM
2013-13
2014-62
2015-77
2016-136
2017-156
2018-217
2019-130
Egz. są
organizowane:
Gorzów Wlkp.

Po reaktywacji
lub
uruchomione
nowe MRD liczba
Objęcie siecią
pomocy
wszystkich
środowisk w
województwie
Przybliżenie
działalności
WORD, wzrost
liczby
odwiedzających
Wzrost liczby
uzyskanych PJ
AM

Redukcja osób
jeżdżących bez
uprawnień na

WORD-ów, w
kolejnych miastach
województwa

obniżając ponoszone koszty. W 2020 r.:
Zielona Góra – 88
Żagań – 2
Kargowa - 51

motorowerze

Zaangażowanie
obywateli w
proces
likwidacji
wszystkich
zagrożeń na
drogach
Wzrost liczby
przeszkolonych
osób w 2020.

6

Szkolenie
nauczycieli
Wychowania
Komunikacyjnego

Bezpieczny 2020
człowiek

WORD ZG

7

Szkolenie,
egzaminowanie i
wydanie KR
uczniom szkół
ponadpodstawowych,
którzy nie posiadają
KR
„To trzeba szybko
zmienić” konkurs
fotograficzny dla
wszystkich obywateli
- kontynuacja

Bezpieczny 2020
człowiek

WORD ZG
/
MCKiE ZG

Bezpieczna 2020
droga

WORD ZG
/
WORD G /
KO

Identyfikacja, a w konsekwencji
likwidacja sytuacji problemowych w
organizacji ruchu na lubuskich drogach.
Liczba / opis sytuacji ujawnionych /
naprawionych. Brak zgłoszeń.

Brak systemu

Wykorzystanie
Ośrodka
Doskonalenia
Techniki Jazdy w

Bezpieczna 2020
prędkość

WORD ZG

Systemowe szkolenia w zakresie
doskonalenia techniki jazdy. Liczba
przeszkolonych kierujących.
Przeszkolono 1264 osoby.

Brak systemu,
przeszkolono:
2014 – 955
2015–1151

8

9

Realizacja szkolenia dla nauczycieli
rozpoczynających pracę, a także
potrzebujących odnowienia wiedzy oraz
osób nie posiadających szkolenia. Liczba
przeszkolonych. Z powodu pandemii
szkolenie nie odbyło się – 0
przeszkolonych osób. Równolegle
odbyło się szkolenie nauczycieli online
zorganizowane przez KRBRD.
Procedura wdrażana na wniosek
zainteresowanych. Liczba
przeszkolonych i przeegzaminowanych
uczniów, którym wydano KR poza
szkołą podstawową. W 2020 brak
zgłoszeń do szkolenia.

Kostrzyn,
Zielona Góra
Żagań Gubin
Kargowa
Babimost
Nauczyciele
młodzi, nowo
zatrudnieni
potrzebują
wsparcia w
zakresie BRD.
W każdym roku
pojawiają się
takie osoby.
Znaczna liczba
absolwentów SP
nie posiada KR

Wszyscy
nauczyciele
WK w
lubuskich SP
posiadają
przeszkolenie

Wszyscy
uczniowie 1018 lat posiadają
przeszkolenie i
KR

Tomaszowie

10

Lubuski Konkurs
BRD dla uczniów
szkół podstawowych
– II edycja

Bezpieczny 2020
człowiek

KO/
WORD
ZG/WORD
G/
KWP/KWP
SP/PZM/
Stowarzysz
enie/ Dom
Harcerza
ZG

Realizacja etapu szkolnego, rejonowych
i finału wojewódzkiego. Liczba szkół i
uczniów biorących udział. Ustalenie
laureatów i finalistów wojewódzkich. W
2020 r. z powodu pandemii
zrealizowano tylko etap szkolny.
Udział wzięło 187 szkół.
W zamian zrealizowano dwie edycje
Internetowego Konkursu BRD.

2016 – 1599
2017 – 1833
2018 – 2057
2019 - 1985
Udział wzięło:
w 2019
7387 uczniów
152 szkoły
41 w finale
10 laureat
23 finalista

7. Jednostki współpracujące –Program Realizacyjny na rok 2020 – sprawozdanie z wykonania
„Programu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego województwa lubuskiego na lata 2016 – 2025”.
Lp. Zadanie
Dział: bezp.
Rok
Lider / wsparcie
Końcowy
Stan
-człowiek
realiz
wskaźnik
począt
-drogi
acji:
produktu
kowy
-prędkość
2020
-pojazd
-ratownictwo
-system zarz.
1
„Wszystkie szkoły przygotowują
Bezpieczny
2020 Stowarzyszenie na
Realizacja
Są
bezpiecznych rowerzystów” –
człowiek
Rzecz
projektu w 6 jeszcz
projekt w zakresie BRD dla małych,
Bezpieczeństwa
szkołach
e
wiejskich szkół podstawowych
Dzieci i Młodzieży /
podstawowych szkoły
WORD ZG /
województwa. , w
Do tej pory
któryc
projekt
h
zrealizowano zadani

Konkurs
obejmuje 100%
uczniów ze
szkół lubuskich
z klas 4-5-6-7-8

Cel na
31.12.2020

Szkoły objęte
projektem
włączają się ze
swoimi
uczniami w
skuteczne
działania BRD.

w 34 szkołach.
W 2020 r. z
powodu
pandemii nie
podjęto
realizacji
projektu.

a WK
nie są
realiz
owan
e

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze
- Program realizacyjny na rok 2020 - WYKONANIE
Lp. Zadanie

Dział: bezp.
-człowiek
-drogi
-prędkość
-pojazd
-ratownictwo
-system zarz.

Rok
realizacji:
2020

Lider /
wsparcie

Końcowy
wskaźnik
produktu

Stan
początkowy

100%

1

Przebudowa i rozbudowa drogi woj. nr
137 relacji Słubice - Sulęcin - Międzyrzecz

drogi

2018-2020

ZDW / UE

2

Rozbudowa drogi woj. nr 138 na odc.
od drogi krajowej nr 29 do m Debrznica Etap II

drogi

2018-2020

ZDW / UE

3

Przebudowa i rozbudowa drogi woj.
nr 158 na odcinku Drezdenko - Gorzów
Wlkp.

drogi

2019-2021

ZDW / UE

4

Rozbudowa drogi woj. nr 276 m. Chociule

drogi

2019-2020

ZDW / UE

wykonano
100%
100%
wykonano
100%
100%
wykonano
97%
100%

85%

85%

51%
25%

Cel na 31.12.2020

Dostosowanie parametrów
użytkowych drogi do
obowiązujących norm
zaawansowanie 100% TAK
Dostosowanie parametrów
użytkowych drogi do
obowiązujących norm
zaawansowanie 100% TAK
Dostosowanie parametrów
użytkowych drogi do
obowiązujących norm
zaawansowanie 100% NIE
Dostosowanie parametrów
użytkowych drogi do

wykonano
100%
100%

5

Przebudowa i rozbudowa drogi woj.
nr 278 na odc. Sulechów – Konotop

drogi

2018-2020

ZDW / UE

6

Budowa mostu przez rzekę Odrę wraz z
budową nowego przebiegu drogi
wojewódzkiej nr 282 - Etap II

drogi

2017-2021

ZDW / UE

7

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 295 w
m. Miodnica

drogi

2021-2022

ZDW / UE

8

Budowa obwodnic m. Kosieczyn i
Chlastawa w ciągu drogi woj. nr 302 oraz
m. Podmokle Wielkie w ciągu drogi woj.
nr 304 - dojazd do węzłów na
autostradzie A-2 w Trzcielu oraz Nowym
Tomyślu

9

Przebudowa drogi woj. nr 138 na odc.
Jaromirowice - Wałowice

drogi

2019-2020

ZDW / UE

10

Rozbudowa drogi woj. nr 295 w m.
Gorzupia Dolna

drogi

2019-2020

ZDW / UE

11

Przebudowa mostu przez rzekę Wartę w
miejscowości Świerkocin w ciągu drogi
wojewódzkiej nr 131 Nowiny Wielkie –
Krzeszyce wraz z dojazdami

drogi

2020-2021

Ministerstwo
Infrastruktury

wykonano
100%
100%
wykonano
67%
100%
wykonano
0%

93%

26%

0%

100%
drogi

2019-2022

ZDW / UE

wykonano
0%

0%

100%

ZDW /

wykonano
100%
100%
wykonano
100%
100%
wykonano
40%

41%

95%

0%

obowiązujących norm
zaawansowanie 100% TAK
Dostosowanie parametrów
użytkowych drogi do
obowiązujących norm
zaawansowanie 100% TAK
Oddanie do użytkowania
nowego mostu o parametrach
klasy drogi G
zaawansowanie 74% NIE
Dostosowanie parametrów
użytkowych drogi do
obowiązujących norm
zaawansowanie 73% NIE
Oddanie do użytkowania
odcinka drogi o parametrach
klasy G
zaawansowanie 12% NIE
Dostosowanie parametrów
użytkowych drogi do
obowiązujących norm
zaawansowanie 100% TAK
Dostosowanie parametrów
użytkowych drogi do
obowiązujących norm
zaawansowanie 100% TAK
Dostosowanie parametrów
użytkowych mostu do
obowiązujących norm
zaawansowanie 100% NIE

12

Przebudowa drogi - budowa chodnika w
m. Kunowice w ciągu drogi woj. nr 137,
strona lewa

drogi

2020

ZDW / JST

100%
wykonano
100%

ZDW

100%
wykonano
100%

ZDW / JST

100%
wykonano
100%

ZDW

100%
wykonano
100%

13

Budowa sygnalizacji świetlnej w m.
Kunowice w ciągu drogi woj. nr 137

14

Przebudowa drogi woj. nr 138 w m.
Wałowice w zakresie budowy chodnika
na odc. od km 77+375,50 do km
77+505,32 (odcinek C)

15

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 139 w
m. Gądków Wielki w zakresie budowy
chodnika na odc. od km 41+590 do km
41+813 strona prawa oraz w km 41+813
strona lewa

16

Budowa chodnika w ciągu drogi woj. nr
158 w m. Stare Polichno

drogi

2020

ZDW

17

Budowa chodnika w ciągu drogi
wojewódzkiej nr 156 m. Strzelce Kraj. –
ul. Sportowa ETAP I

drogi

2020

ZDW / JST

18

Przebudowa chodnika w ciągu drogi woj.
nr 156 Stare Kurowo w km 58+47258+700

drogi

2020

ZDW

drogi

drogi

drogi

2020

2020

2020

100%
wykonano
100%
100%
wykonano
100%
100%
wykonano
100%

0%

Usprawnienie komunikacji
pieszych
zaawansowanie 100% TAK

0%

Oddanie do użytkowania nowej
sygnalizacji, usprawnienie
komunikacji pieszych
zaawansowanie 100% TAK

0%

Usprawnienie komunikacji
pieszych
zaawansowanie 100% TAK

0%

Usprawnienie komunikacji
pieszych
zaawansowanie 100% TAK

0%
0%

0%

Usprawnienie komunikacji
pieszych
zaawansowanie 100% TAK
Usprawnienie komunikacji
pieszych
zaawansowanie 100% TAK
Usprawnienie komunikacji
pieszych
zaawansowanie 100% TAK

19

Poprawa bezpieczeństwa ruchu
drogowego - regulacja ruchu pieszych w
m. Zwierzyn polegająca na przebudowie
drogi wojewódzkiej nr 156: budowa
chodnika od km 50+788 do km 50+823
oraz montaż krawężników drogowych
wraz z urządzeniami BRD

drogi

2020

ZDW

20

Budowa chodnika w ciągu drogi woj. nr
157 w m. Żółwin

drogi

2020

ZDW

21

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 276 w
m. Skąpe w zakresie budowy chodnika

drogi

2020

ZDW / JST

22

Przebudowa drogi woj. nr 283 w zakresie
chodnika ul. Zielonogórska Kożuchów

drogi

2020

ZDW / JST

23

Budowa chodnika w ciągu drogi woj. nr
288 w m. Nowogród Bobrzański - budowa
chodnika (26+705-26+944)

24

25

Przebudowa drogi woj. nr 295 w m.
Dobroszów Wielki w zakresie budowy
chodnika
Przebudowa drogi woj. nr 296 w zakresie
budowy chodnika w m. Żagań od km
28+660 do ok. km 29+180 (ul. Lotników
Alianckich)

drogi

2020

100%
wykonano
100%

100%
wykonano
100%
100%
wykonano
100%
100%
wykonano
100%

ZDW / JST

100%
wykonano
100%

0%

0%
0%
0%

0%

0%

Usprawnienie komunikacji
pieszych
zaawansowanie 100% TAK

0%

Usprawnienie komunikacji
pieszych
zaawansowanie 100% TAK

drogi

2020

ZDW / JST

drogi

2020

ZDW / JST

100%
wykonano
100%

0%
0%

26

drogi

2020

ZDW

100%
wykonano
100%

27

Przebudowa chodnika w m. Gozdnica
przy ul Żagańskiej w ciągu drogi woj. nr

drogi

2020

ZDW

100%
wykonano

Usprawnienie komunikacji
pieszych
zaawansowanie 100% TAK
Usprawnienie komunikacji
pieszych
zaawansowanie 100% TAK
Usprawnienie komunikacji
pieszych
zaawansowanie 100% TAK
Usprawnienie komunikacji
pieszych
zaawansowanie 100% TAK

100%
wykonano
100%

Odwodnienie terenu pasa drogowego
drogi woj. nr 297 w m. Wrociszów

Regulacja i osłona
komunikacji pieszych
zaawansowanie 100% TAK

Dostosowanie parametrów
użytkowych drogi do
obowiązujących norm
zaawansowanie 100% TAK
Usprawnienie komunikacji
pieszych

28

29

30

31

32

33

34

35

300 w km 9+490 - 9+915 str. L
Budowa chodnika w m Siedlisko przy ul.
Głogowskiej w ciągu drogi woj. nr 321 w
km 5+419-5+464 - strona lewa
Budowa chodnika w m. Siedlisko w
obrębie skrzyżowania ulic: NowosolskaKasztanowa-Głogowska w ciągu drogi
woj. nr 321
Wykonanie doświetlenia dwóch przejść
dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej
nr 350 w m. Nowe Czaple
Wykonanie doświetlenia dwóch przejść
dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej
nr 289 w Nowogrodzie Bobrzańskim ul.
Pocztowa-Kochanowskiego oraz 290 w
Niwiskach ul.Żagańska
Wykonanie doświetlenia przejścia dla
pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr
283 w m. Książ Śląski
Wykonanie doświetlenia przejścia dla
pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr
278 we Wschowie przy ul. Obrońców
Warszawy
Wykonanie doświetlenia przejścia dla
pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr
278 w Sławie przy ul. Odrodzonego
Wojska Polskiego
Wykonanie doświetlenia przejścia dla
pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr
278 w Bojadłach przy ul. Sulechowskiej

drogi

drogi

2020

2020

ZDW

100%
100%
wykonano
100%

0%

zaawansowanie 100% TAK
Usprawnienie komunikacji
pieszych
zaawansowanie 100% TAK

ZDW

100%
wykonano
100%

0%

Usprawnienie komunikacji
pieszych
zaawansowanie 100% TAK

0%

Poprawa widoczności pieszych
zaawansowanie 100% TAK

drogi

2020

ZDW / JST

100%
wykonano
100%

drogi

2020

ZDW / JST

100%
wykonano
100%

0%

Poprawa widoczności pieszych
zaawansowanie 100% TAK

ZDW / JST

100%
wykonano
100%

0%

Poprawa widoczności pieszych
zaawansowanie 100% TAK

0%

Poprawa widoczności pieszych
zaawansowanie 100% TAK

drogi

2020

drogi

2020

ZDW / JST

100%
wykonano
100%

drogi

2020

ZDW / JST

100%
wykonano
100%

0%

Poprawa widoczności pieszych
zaawansowanie 100% TAK

drogi

2020

ZDW / JST

100%
wykonano
100%

0%

Poprawa widoczności pieszych
zaawansowanie 100% TAK

36

37

38

Wykonanie doświetlenia dwóch przejść
dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej
nr 282 w Droszkowie przy ul.
Zielonogórskiej
Wykonanie doświetlenia przejścia dla
pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr
156 w Strzelcach Krajeńskich przy al.
Wolności
Wykonanie doświetlenia przejścia dla
pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr
278 w Sławie przy ul. H.Pobożnego

drogi

2020

ZDW / JST

100%
wykonano
100%

0%

Poprawa widoczności pieszych
zaawansowanie 100% TAK

drogi

2020

ZDW / JST

100%
wykonano
100%

0%

Poprawa widoczności pieszych
zaawansowanie 100% TAK

drogi

2020

ZDW / JST

100%
wykonano
100%

0%

Poprawa widoczności pieszych
zaawansowanie 100% TAK

ZDW

100%
wykonano
100%

0%

Dostosowanie parametrów
użytkowych drogi do
obowiązujących norm
zaawansowanie 100% TAK

ZDW

100%
wykonano
100%

0%

Dostosowanie parametrów
użytkowych drogi do
obowiązujących norm
zaawansowanie 100% TAK

ZDW / JST

100%
wykonano
100%

0%

0%

0%

39

Odnowa dywanikowa drogi wojewódzkiej
nr 138 w m. Muszkowo

40

Przebudowa drogi woj. nr 139 polegająca
na odnowie dywanikowej na odcinku
Kowalów – Drzeńsko (od km 15+950 do
km16+910)

41

Przebudowa drogi woj. nr 160 – ul.
Poznańskiej polegająca na odnowie
dywanikowej w m. Dobiegniew w km
53+651 ÷ 54+259

42

Przebudowa polegająca na odnowie
dywanikowej drogi woj. nr 174 relacji
Drezdenko - Stare Bielice

drogi

2020

ZDW

100%
wykonano
100%

43

Przebudowa drogi woj. nr 276 relacji
Krosno Odrzańskie – Świebodzin na odc.
Skąpe - Radoszyn w km ok. 30+106,50 31+188,00

drogi

2020

ZDW

100%
wykonano
100%

drogi

drogi

drogi

2020

2020

2020

Dostosowanie parametrów
użytkowych drogi do
obowiązujących norm
zaawansowanie 100% TAK
Dostosowanie parametrów
użytkowych drogi do
obowiązujących norm
zaawansowanie 100% TAK
Dostosowanie parametrów
użytkowych drogi do
obowiązujących norm
zaawansowanie 100% TAK

44

45

Przebudowa drogi woj. nr 278 na odcinku
Brody – Pomorsko polegająca na
wzmocnieniu od km 13+743 do km
14+742.
Przebudowa drogi woj. nr 283 polegająca
na odnowie dywanikowej na odc. od
skrzyżowania drogi woj. nr 333 do
skrzyżowania z drogą woj. nr 292

drogi

2020

ZDW

100%
wykonano
100%

drogi

2020

ZDW

100%
wykonano
100%

0%

drogi

2020

ZDW

100%
wykonano
100%

0%

0%

0%

46

Odnowa dywanikowa polegająca na
wzmocnieniu drogi wojewódzkiej nr 296
relacji Kożuchów - Żagań

47

Przebudowa drogi woj. nr 324 relacji
Szlichtyngowa - granica województwa
polegająca na odnowie dywanikowej na
odc. Dryżyna - granica województwa

drogi

2020

ZDW

100%
wykonano
100%

48

Remont drogi wojewódzkiej nr 278 w m.
Mozów

drogi

2020

ZDW

100%
wykonano
100%

0%

49

Remont drogi wojewódzkiej nr 304 w m.
Klępsk

drogi

2020

ZDW

100%
wykonano
100%

0%

50

Remont drogi wojewódzkiej nr 282 odc.
Zabór-Milsko

drogi

2020

ZDW

100%
wykonano
100%

0%

51

Remont drogi wojewódzkiej nr 313 na
odc. Babimost-Kargowa

drogi

2020

ZDW

100%
wykonano
100%

0%

52

Remont drogi wojewódzkiej nr 293 na

drogi

2020

ZDW

100%

0%

Dostosowanie parametrów
użytkowych drogi do
obowiązujących norm
zaawansowanie 100% TAK
Dostosowanie parametrów
użytkowych drogi do
obowiązujących norm
zaawansowanie 100% TAK
Dostosowanie parametrów
użytkowych drogi do
obowiązujących norm
zaawansowanie 100% TAK
Dostosowanie parametrów
użytkowych drogi do
obowiązujących norm
zaawansowanie 100% TAK
Dostosowanie parametrów
użytkowych drogi do
obowiązujących norm
zaawansowanie 100% TAK
Dostosowanie parametrów
użytkowych drogi do
obowiązujących norm
zaawansowanie 100% TAK
Dostosowanie parametrów
użytkowych drogi do
obowiązujących norm
zaawansowanie 100% TAK
Dostosowanie parametrów
użytkowych drogi do
obowiązujących norm
zaawansowanie 100% TAK
Dostosowanie parametrów

odcinku Nowe Miasteczko-Bytom
Odrzański

wykonano
100%

ZDW

100%
wykonano
100%

ZDW / JST

100%
wykonano
100%

ZDW / JST

100%
wykonano
100%

2020

drogi

53

Remont drogi wojewódzkiej nr 283

54

Remont chodnika polegający na
wymianie nawierzchni w m. Bielawy w
ciągu drogi wojewódzkiej nr 321

55

Remont drogi wojewódzkiej nr 287 w m.
Lubsko w ciągu ul. Wrocławskiej oraz w
m. Budziechów

56

Remont chodnika w m. Rzepin przy ul.
Słowackiego w ciągu drogi wojewódzkiej
nr 139

drogi

54

Remont chodnika w ciągu drogi
wojewódzkiej nr 164 w m. Drezdenko na
odcinku od km 13+857,5 do km 14+142
strona lewa

58

Remont chodnika w m. Jastrzębnik w
ciągu drogi wojewódzkiej nr 158 na
odcinku od km 26+458 do km 26+827
strona prawa

59
60

Remont ciągu pieszego w m. Goraj w
ciągu drogi wojewódzkiej nr 192 na
odcinku od km 4+461 do km 4+654
strona prawa
Remont skrzyżowania drogi wojewódzkiej
nr 156, 160 i 164 w m. Klesno

drogi

2020

0%

użytkowych drogi do
obowiązujących norm
zaawansowanie 100% TAK
Dostosowanie parametrów
użytkowych drogi do
obowiązujących norm
zaawansowanie 100% TAK

0%

Usprawnienie komunikacji
pieszych
zaawansowanie 100% TAK

0%

Dostosowanie parametrów
użytkowych drogi do
obowiązujących norm
zaawansowanie 100% TAK

ZDW / JST

100%
wykonano
100%

0%

Usprawnienie komunikacji
pieszych
zaawansowanie 100% TAK

2020

ZDW / JST

100%
wykonano
100%

0%

Usprawnienie komunikacji
pieszych
zaawansowanie 100% TAK

drogi

2020

ZDW / JST

100%
wykonano
100%

0%

Usprawnienie komunikacji
pieszych
zaawansowanie 100% TAK

drogi

2020

ZDW / JST

100%
wykonano
100%

0%

Usprawnienie komunikacji
pieszych
zaawansowanie 100% TAK

drogi

2020

ZDW

100%
wykonano

0%

Dostosowanie parametrów
użytkowych drogi do

drogi

drogi

2020

2020

100%

61

Remont chodnika w ciagu drogi
wojewódzkiej nr 158 od km 10+658 do
km 10+858 w m. Gralewo wraz z
urządzeniami bezpieczeństwa ruchu
drogowego

62

Remont drogi wojewódzkiej nr 176 o
nawierzchni gruntowej na odcinku od km
5+469 do km 5+669

63
64

65

Bieżąca naprawa miejsca postojowego w
m. Siedlisko w ciągu drogi wojewódzkiej
nr 325
Remont chodnika w ciągu drogi
wojewódzkiej nr 278 w Sławie przy ul.
Henryka Pobożnego
Remont obiektu mostowego w ciągu
drogi wojewódzkiej nr 160 w km 67+490
w miejscowości Drezdenko” w ramach
zadania pn.: „Przebudowa drogi
wojewódzkiej nr 160 wraz z: remontem
obiektu mostowego w km 67+490 w
miejscowości Drezdenko

drogi

drogi

2020

2020

ZDW

100%
wykonano
100%

ZDW

100%
wykonano
100%

drogi

2020

ZDW / JST

drogi

2020

ZDW / JST

drogi

2020

0%

0%
0%

ZDW

ZDW

100%
wykonano
100%

0%

100%
wykonano
100%

0%

100%

0%

Remont mostu w ciągu drogi
wojewódzkiej nr 131 w m. Świerkocin

67

Wymiana pokładu drewnianego na
jednostce promowej "PROMYK" nr rej.
WR-03-357 w m. Połęcko

drogi

2020

ZDW

68

Komisje w miejscach wypadków

drogi

2020

ZDW /

2020

0%

100%
wykonano
100%

66

drogi

100%
wykonano
100%
100%
wykonano
100%

obowiązujących norm
zaawansowanie 100% TAK

0%

Usprawnienie komunikacji
pieszych
zaawansowanie 100% TAK
Dostosowanie parametrów
użytkowych drogi do
obowiązujących norm
zaawansowanie 100% TAK
Usprawnienie komunikacji
pieszych
zaawansowanie 100% TAK
Usprawnienie komunikacji
pieszych
zaawansowanie 100% TAK
Dostosowanie parametrów
użytkowych mostu do
obowiązujących norm,
zaawansowanie 100% TAK
Dostosowanie parametrów
użytkowych mostu do
obowiązujących norm,
zaawansowanie 100% TAK
Dostosowanie parametrów
użytkowych promu do
obowiązujących norm
zaawansowanie 100% TAK
Eliminacja zagrożeń

drogowych ze skutkiem śmiertelnym

WRD KWP,
WRD KPP,
WRD KMP

Lustracja
miejsc zdarzeń
na drogach
wykonano 100%

zidentyfikowanych
podczas komisji
zaawansowanie 100% TAK

9. Sprawozdanie z wykonania Programu realizacyjnego za rok 2020
WORD Gorzów Wlkp.
do „Programu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego województwa lubuskiego na lata 2016 – 2025”.
Lp.
Zadanie

Dział: bezp.
-człowiek
-drogi
-prędkość
-pojazd
-ratownictwo
-system zarz.

Rok
realizacji
2020

Lider /
jednostki
wspierające
wpisujemy, gdy
takie są.

1

Projekt „Odblaskowe
lubuskie”

człowiek

2020

WORD Gorzów
Wlkp.

2
Projekt Miasteczko
rowerowe w naszej
szkole”

człowiek

2020

WORD Gorzów
Wlkp.

Końcowy
wskaźnik
produktu
Rozpowszechnić
wśród
mieszkańców
województwa
3000 szt.
artykułów
z elementami
odblaskowymi
Zwiększać bazę
istniejących
aktywnych
obiektów MRD
na terenach
szkół.

Stan
początkowy

Wciąż
niewielka
liczba pieszych
i rowerzystów
jest
wyposażona
/korzysta z
elementów
odblaskowych.
W ramach
projektu
zmodernizowa
no jedno
istniejące
miasteczko
ruchu
drogowego.

Wykonanie
na 31.12.2020
Udało się zakupić
i rozpowszechnić
wśród
mieszkańców
północnej części
województwa
lubuskiego 1000
szt. opasek
odblaskowych.
Nie zrealizowano
modernizacji
żadnego
istniejącego MRD
nie wybudowano
nowego.

3

Współorganizacja
Lubuskiego Konkursu
Bezpieczeństwa
w Ruchu Drogowym

człowiek

2020

Stowarzyszenie
na rzecz
Bezpieczeństwa
Dzieci i Młodzieży/
WORD Zielona
Góra/ WORD
Gorzów Wlkp./
Lubuskie
Kuratorium
Oświaty

4
Doposażenie wydziałów
ruchu drogowego
i prewencji gorzowskiej
policji w narzędzia
wspierające działania
związane z kontrolą
ruchu na drogach,
działania profilaktyczne
i prewencyjne.

człowiek

2020

WORD Gorzów
Wlkp.

Realizacja etapu
szkolnego,
rejonowego
i finału
wojewódzkiego.
Ustalenie ogólnej
liczby szkół
i uczniów
biorących udział.

Udział w
konkursie
w roku
szkolnym
2018/2019
wzięło 152
szkoły

Dążenie do
sytuacji, by
każdy patrol
drogowy był
wyposażony
w alkomat
i narkotesty.

W latach 2018
i 2019
przekazano 8
szt. alkomatów
i 50 szt.
narkotestów.

Z powodu pandemii
Sar-s Cov-2
zmieniono formułę
konkursu na tryb
on-line. Włączono
się w organizację
internetowego
konkursu BRD na
łączną kwotą
867,90 zł.
W konkursie
uczestniczyło 512
uczniów z 62 szkół.
Zrealizowano
zakup kasku
motocyklowego
wraz z zestawem
łączności dla
Komendy
Powiatowej Policji
w Świebodzinie.
Z przyczyn
finansowych nie
zdołano zakupić
większej ilości
alkomatów
i narkotestów.

10. UZ. Plan realizacyjny - Uniwersytet Zielonogórski –wykonane działania w roku 2020
do „Programu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego województwa lubuskiego na lata 2016 – 2025”.
Sprawozdanie nie zostało dostarczone

