
Załącznik nr 8 

bi1orrnacjao pracach inwestycyjnych, remontowych i adaptacyjnych zrealizowanych w 2016 roku w przedszkolach, szko łach i innych placówkach oświatowych 

prowadzonych przez miasto Katowice wg stanu prac na 31.08.2016 oraz pracach wtoku / szko ły prowadzące obsługę  remontową  samodzielnie 

Dzielnica Opis wykonania zakresu rzeczowego, opis prac 

tytu ł  wydatku zgodny z Zakres rzeczowy prowadzonych prac Wykonanie na (zgodnie z pozosta łych do wykonania, przewidywany 
Lp. Jednostka Rozdział  Paragraf Plan na 01-01-2016 Plan na 31.08-2016 Ozn. 1) 

PABS (opis) 31-08-2016 zapisem w termin zakończenia prac (uwagi / dodatkowe 

PABS) informacje) 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Szkoła Podstawowa 80195 4270 remont sanitariatów i remont wc na parterze w budynku szko ły 0,00 20 000,00 19 708,14 Zatęska Ha łda - Wyremontowano WC na parterze budynku prace zostaly J 

Nr 11 z Oddziałami natrysków BrVnów zakończone 

Integracyjnymi im.  

Tadeusza Ko ściuszki 80195 4270 awaryjna naprawa instalacji awaryjna naprawa instalacji elektrycznej po 0,00 4783,00 4782,06 Zalęska Ha łda Dokonano częsciowej naprawy instalacji elektrycznej w 

elektrycznej zalaniu Brynów budynku szkoły po zalania, nadal czekamy na decyzję  

ubezpieczyciela codo dalszej naprawy 

80195 4270 awaryjny remont stref awaryjna naprawa drzwi do klas i WC po 0,00 4681,00 4680,20 Załęska Ha łda - Wymieniono drzwi do 2 klas i WC na II piętrze, które J 

komunikacyjnych i stref zalaniu Brynów uleg ły uszkodzeniu przy zalaniu budynku 

wejściowych 

80195 4270 awaryjne malowanie korytarzy, awaryjne malowanie klas i korytarza po 0,00 41106,00 41 105,67 Zalęska Ha łda Pomalowano uszkodzone zalaniem sciany na korytarzu iw J 

klatek schodowych i zalaniu Brynów klasach  

Pomieszczeń  

80 195 4270 awaryjny remont sal zajęć , awaryjna naprawa pod łóg w klasach po 0,00 24975,00 24973,42 Zaięska Ha łda- Naprawiono w jednej klasie pod łogę  i wymieniono 

pracowni i klas lekcyjnych zalaniu Brynów linoleum w dwóch klasach po zalaniu szko ły 

80 195 4270 Remont pozosta łych Remont WC przy szatni dziewczą t i 0,00 7000,00 5000,00 Zatęska Ha łda Wyremontowano WC przy szatni dziewcz ąt I chłopców, J 

pomieszcze ń  chłopców Brynów termin ukończenia prac 31-08-2016 

2.  Szkola Podstawowa 80195 4270 remont instalacji elektrycznej Wykonanie pomiarów elektrycznych, 45000,00 45000,00 45000.00 Ligota- Wykonano remont instalacji elektrycznej J 

Nr 34 im. Miko łaja wykonanie bruzd pod kabel zasilający, kabel Panewniki 

Kopernika ułowy, pod łączenie kabla zasilaj ącego, 

siłowego, wykonanie otworów pod 

rozdrielkę, odrutowanie rozdzielki,położenie 

instalacji elektrycznej, instalacja lamp 

wyłączników, gniazdek. 

3.  Szkoła Podstawowa 80195 4270 remont auli Pomalowano aulę  - dokonano poprawek 25000,00 25000,00 24 849,17 oś . Tysiąclecia Prace wykonano w 100% J 

Nr 59 im. Jana ścian poprzez zagipsowanie ubytków, 

Matejki przygotowano i zagruntowano ściany, 

na łożono farby emulsyjne i olejowe, 

powsta ła ca łkowicie nowa instalacja 

elektryczna 

80195 4270 remont wewnętrznych stref Wymieniono 17 drzwi wraz z oście żnicami, 50000,00 50000,00 49596,01 oś . Tysiąclecia Prace wykonano w 100% J 

komunikacyjnych ł  stref wymiana polegala na wykuciu ze ściany 

wejściowych (schody, korytarze, starych o ścieznic, wprawieniu nowych, 

drzwi itd.) zosta ły wymalowane wokó ł  ściany. Remont 

dotyczyl pierwszego pi ę tra budynku szko ły 

80195 4270 malowanie korytarzy, klatek malowanie części sufitów i ścian sal, 0,00 3541,00 0,00 oś . Tysiąclecia Środki zosta ły przyznane ZPM z 29.07.2016, prace zostan ą  J 

schodowych, pomieszczeń  gimnastycznej ł  korytarzy po zalaniu - ś rodki wykonane z począ tkiem wrze śnia 

pozyskane od ubezpieczyciela 

80195 6050 budowa ogrodzenia Zostało wymienione ogrodzenie wokó ł  8000,00 8 000,00 0,00 oś . Tysiąclecia Prace wykonano w 100% 

boiska do piłki ręcznej. Inwestycja zostala 

już  zrealizowana rzeczowo, zapłata nastą pi 

końcem sierpnia. 
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Dzielnica Opis wykonania zakresu rzeczowego, opis prac 

tytuł  wydatku zgodnyz Zakres rzeczowy prowadzonych prac Wykonanie na (zgodnie z pozosta łych do wykonania, przewidywany 
Lp. Jednostka Rozdział  Paragraf Pian na 01-01-2016 Plan na 31-08-2016 On 1) 

PASS (opis) 31-08-2016 zapisem w termin zakończenia prac (uwagi / dodatkowe 

PASS) informacje) 

Ż  0 4 5 6 7 S 9 10 11 12 

80195 6050 inwestycje dotyczące adaptacji Zosta ło wyremontowane i przeznaczone na 40000,00 40000,00 39889,02 os. Tysiąclecia Prace wykonano w 100% 

pomieszcze ń  potrzeby świetlicy pomieszczenie harcówki. 

Remont objął  wyburzenie ścian, 

wyremontowanie i pomalowanie ścian, 

położono nową  wylewkę  i posadzkę . 

4. Zespół  Szkolno- 80195 4270 malowanie korytarzy, klatek malowanie korytarzy szkolnych 30 000,00 0_00 0,00 Dąb Zrezygnowano z malowania korytarzy i klatek schodowych 

Przedszkolny Nr 1 schodowych i pomieszczeń  na rzecz dostosowania stref komunikacyjnych do 

wymogów PPOŻ . 

80195 4270 remont wewnętrznych stref wymiana drzwi w pomieszczeniach 0,00 30000,00 14000,00 Dąb Zawarto umowę  z wykonawcą  dnia 19.07.2016. 

komunikacyjnych i stref przedszkola, kuchni, warsztatu, magazynu Wykonawca wymienił  9 szt starych drzwi na drzwi 

wejściowych (schody, korytarze, na drzwi PP02. spelaniające wymogi PPOZ, naprawi ł  ubytki w tynkach, 

drzwi itd.) wyrówna ł  powierzchnie, pomalowa ł . Zutylizowa ł  stare 

drzwi wraz z oście żnicami. Końcowa płatność  nastąpi we 

wrze śniu. 

80195 6050 BO- Montaż  pilkochwytu Z5P1 zamontowanie pilkochwytu 10 000,00 10000,00 8466,09 Dąb W dniu 24.03.2016 wybrano wykonawc ę . 31.03.2016 BO 

wykonawca dokona ł  monta żu pięciu tulei stalowych na 

zaprawie ketonowej. Po otrzymaniu dostawy 

ocynkowanych słupów stalowych do pi łkochwytu tj. 

26.04.2016, firma przystąpiła do monta żu pdkochwytu. 

Ukończono zadanie. 

S. Zespól Szkolno- 801095 4270 remont dachu, zadasze ń  i Wykonanie remontu pokrycia dachowego i 40000.00 40 000,00 0,00 Dąbrówka Ma ła Termin realizacji prze łom sierpnia i września br. 

Przedszkolny Nr 3 kominów kominów w segmencie „C" 

80195 4270 remont placów zabaw naprawa urządzenia linarnego „ bunkier" 0,00 7729,00 0,00 Dąbrówka Mata Termin zakończenia prac 31.08.2016 roku 

60195 6050 instalacja i rozbudowa modernizacja monitoringu wizyjnego 12 000,00 12 000,00 11967.60 Dąbrówka Mata Wymiana urz ądzenia rejestrującego. Poprawa 

monitoringu rozmieszczenia kamer monitoringu oraz ich wymiana. 

6.  Zespól Szkotno- 80195 4270 remont elewacji uzupelnienie ubytków zaprawy i 0,00 37267,00 0,00 Bogucice prace zostan ą  wykonane we wrze śniu 

Przedszkolny Nr 4 uszkodzonych cegiel 

80195 4270 remont instalacji gazowych wymiana instalacji gazowej 0,00 8000,00 4450.31 Bogucice wymieniono instalację  gazową , prace zako ńczono 

80195 6050 BO - Modernizacja boiska modernizacja boiska wielofunkcyjnego 467 000,00 467 000,00 17350,00 Bogucice Usunięto drzewa i wyfrezowano korzenie, usuni ę to starą  BO 
wielofunkcyjnego ZIP 4 nawierzchnię  boiska, wykonano fundamenty pod 

piłkochwyty i tunel do gry w baseball. Zostanie po łożona 

nowa nawierzchnia boiska, zainstalowane zostan ą  bramki, 

pilkochwyty i tunel do gry w baseball. Prace zostan ą  

wykonane do 19.09 2016 r. 

7.  Gimnazjum nr 10 im. 80195 6050 kodowa i modernizacja boisk remont nawierzchni boiska 261 000,00 261 000,00 260 133,38 Bogucice 

Jerzego Kukuczki szkolnych wielofunkcyjnego Do dnia 12.08.2016 r. wykonano remont nawierzchni 

boiska wielofunkcyjnego. Remont odebrano, za us ługę  1" J 

ca zostanie zap łacona do dnia dn. 19.08.2016 r. 

80195 4270 remont auli cyklinowanie podłogi w auli szkolnej 30000,00 30000,00 29 963,36 Bogucice 

Do dnia 05.08.2016 r. wykonano cyklinowanie pod łogi w 

auli szkolnej. Za us ługę  zapłacono na podstawie 

otrzymanych faktur. Zakres rzeczowy zosta ł  zrealizowany. 
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Dzielnica Opis wykonania zakresu rzeczowego, opis prac 

Rozdział  
tytuł  wydatku zgodny z Zakres rzeczowy prowadzonych prac 

Plan na 31-082016 
Wykonanie na (zgodnie z pozostałych do wykonania, przewidywany 

Ozn. 1) Lp. Jednostka Paragraf 
PABS (opis) 

Plan na 01-01-2016 
31-08-2016 zapisem w termin zakończenia prac (uwagi / dodatkowe 

PABS) informacje) 

2 3 4 5 6 7 S 9 10 11 12 

R Gimnazjum nr 13 im 80195 6050 Inwestycja dotycz ąca basenów zaprojektowanie i wykonanie remontu 300 00000 300 000,00 298 000,00 Szopienice - ca łość  zadania zosta ła wykonana 

Huberta J Wagnera niecki basenowej wraz z remontem Surowiec 

technologii uzdatniania wody 	basenie 

przyszkolnym 

80110 6057 

Dostosowanie pomieszcze ń  (po 

kotłowni) przy Gimnazjom nr 13 

W Katowicach-Szopienicach pod 

M łodzie żowe Centrom Animacji dostosowanie pomieszcze ń  po kotłowni na Szopienice - Urząd Marsza łkowski nie ogiosił  konkursu na projekt. 
UEIWPI 

w Szopien,cach wraz z Centrum Animacji M łodzie żowej 
641 316,00 641 316.00 

Burowiec Planowana realizacja czerwiec-sierpien 2017 r. 

rewitalizacj ą  Parku 

Olimpijczyków w dzielnicy 

SzOpienice. 

80110 6059 

Dostosowanie pomieszcze ń  (po 

kotiowni( przy Gimnazjum nr 13 

w Katowicach-Szopienicach pod 

Młodzieżowe Centrum Animacji dostosowanie pomieszcze ń  po kotłowni na 
113 173,00 113 173.00 

Szopienice - Urząd Marsza łkowski nie ogłosił  konkursu na projekt. 
UE/WPI 

ca w Szopienich wraz z Centrum Animacji M łodzie żowej Surowiec Planowana realizacja czerwiec-sierpien 2017 r. 

rewitalizacją  Parku 

Olimpijczyków w dzielnicy 

Szopienice. 

9.  Gimnazjum nr 15 80195 4270 remont instalacji elektrycznej wymiana instalacji elektrycznej w segmencie 40 000,00 23000,00 22 775,61 Giszowiec Wymiana instalacji elektrycznej w segmencie B na I J 

B na I pietrze -przewodów i osprzę tu pietrze - przewodów i osprzę tu. Prace zosta ły zakończone 

80195 4270 malowanie korytarzy, klatek malowanie pomieszcze ń, korytarzy i klatki 0,00 17 000,00 16752.42 Giszowiec malowanie pomieszczeń, korytarzy i klatki schodowej po J 

schodowych i pomieszcze ń  schodoweł  po wymianie instalacji wymianie instalacji elektrycznel - malowanie sufitów, 

lekcyjnych elektrycznej - malowanie sufitów, ścian ścian bocznych farbą  emulsyjną , lamperii farbą  olejną . 

bocznych farbą  emulsyjną , lamperii farb ą  Prace zosta ły zakończone 

olejną  

10.  Gimnazjum nr 21 im. 80195 4270 Remont Sali gimnastycznej z 1.Kosztorys inwestorski remontu Sali 70000.00 57 S00,00 55 200,00 Ligota-Panewniki ad.1.Zakupiono kosztorys inwestorski remontu sali J 

Adeli Korczyńskiej zapleczem gimnastycznej z zapleczem. 2.Remont Sali gimnastycznej z zapleczem.ad.2. Zadanie remontowe jest 

gimnastycznej obejmujący:wymianę  aktualnie realizowane (wymiana zniszczonych rynków 

zniszczonych tynków na stropie i ścianach wewnę trznych na stropie i scianach sali,wymiana 

sa ł i,malowanie sufitu i ścian wymianę  zniszczonych ci ęgien uchyłu okien, malowanie sufitu i 

uszkodzonych drabinek ścian,wymiana drabinek gimnastycznych,maiowanie 

gimnastycznych,wymian ę  uszkodzonych okratowania okien, zainstalowanie rolet, remont 

cięgien uchyłu okien, malowanie zaplecza). Termin zako ńczenia przewidywany na 25 

okratowania okien,zainstalowanie rolet, sierpnia br.Niewykorzystane ś rodki planuje się  przenieść  

remont zaplecza,prace towarzysz ące. w 0812016 na zadania.Remont stropów,nadpro ży,ścian, 

pozosta łych elementów konstrukcyjnych budynku (na 

zapłatę  nadzoru budowlanego); Remont wewn.stref 

komunikacyjnych i stref wej ściowych (celem pokrycia 

wynikłego kosztu ujednolicenia nawierzchni korytarzy w 

obiekcie) 
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Dzielnica Opis wykonania zakresu rzeczowego, opis prac 

tytuł  wydatku zgodny z Zakres rzeczowy prowadzonych prac Wykonanie na (zgodnie z pozostałych do wykonania, przewidywany 
(z 	1) Lp. Jednostka Rozdział  Paragraf 

PABS (opis) 
Plan na 01-01-2016 Plan na 31-08-2016 

31-08-2016 zapisem w termin zakończenia prac (uwagi / dodatkowe 

PARS) informacje) 

Z S 4 5 6 7 5 9 10 11 12 

80195 4270 Remont pozosta łych instalacji W związku z usuwaniem szkud górniczych 500000 3680,00 1500,00 Ligota-Panewniki Zadanie luz częściowo wykonane (wymieniona zosta ła 

na terenie obiektu niezbędne jest część  skorodowanej instalacji wodoci ągowej w piwnicy) 

odtworzenie zdemontowanych instalacji na po zakończeniu remontu sali gimnastycznej zostan ą  

sali gimnastycznej (dot.sprz ętu odtworzone instalacje nag łaśniające na sali gimnastycznej, 

nagłaśniającego), prace instalacyjne w uzupe łniona zostanie też  część  instalacji sieci 

piwnicy oraz odtworzenie cz ęści sieci informatycznej w niektórych pomieszczeniach. 

informatycznej w wybranych Niewykorzystane ś rodki planuje się  przenieść  m 0812016 

pomieszczeniach, na zadanie „ Pozosta łe usługi wyżej niewymienione" w 

8.80110 par.4300 celem obligatoryjnego zakupu 

odnowienia licencji antywirusowych dla szkoły. 

80195 4270 Remont stropóm,nadpro ży, Nadzór budowlany nad zewnętrznymi 0,00 2 500,00 2460,00 Ligota-Panewniki Konieczność  sfinansowania inspektora nadzoru m zwi ązku 

ścian no śnych i pozosta łych pracami zleconymi przez kopalni ę  w ramach z dopilnowaniem ca ło ści prac obejmujących usuwanie 

elementów konstrukcyjnych usuwania szkód górniczych w ca łym szkód górniczych na terenie obiektu. 

obiekcie. 

80195 4270 Remont wemn.stref Prace wynikłem trakcie usuwania szkód 0,00 10 000,00 10 000,00 Ligota-Panewniki Prace obejmują  ujednolicenie posadzek korytarzy 

komunikacyjnych i stref górniczych na terenie obiektu przez szkolnych na fragmentach nawierzchni nie obj ętych 

wejściowych zemnetrzną  firmę  zleconą  przez kopalnię  naprawą  szkód górniczych (wykonanie posadzki żywicznej 

(schody,korytarze,drzmi) (nie wszystkie fragmenty posadzek by ły na fragmencie korytarza o pow 50 m2 wraz z cokolikami). 

uję te zakresem prac usuwania szkód Prace są  zakończone. 

górniczych), dlatego wynik ła konieczność  

ujednolicenia wszystkich namierzckni 

korytarzy. 

80195 6050 Inwestycje dotycz ące dróg, Ułożenie nowego chodnika od strony Sali 30 000,00 30 000,00 30000,00 Ligota-Panewniki Prace okejmą :demonta ż  i utylizację  starej nawierzchni i 

parkingów, chodników, gimnastycznej z wyjściem na boiska szkolne u łożenie nowego chodnika z płytek betonowych o łącznej 

schodów zewnętrznych, (dwa d ługie odcinki wzd łuż  wschodniej i powierzchni ok.340 rn2 i zabezpieczenie zej ścia ze skarpy. 

nawierzchni itd. południowej strony budynku). Przewiduje się  rozpoczęciem najbli ższych dniach i 
zakończenie do 31 sierpnia br. 

11.  Zespół  Szkół  80195 4270 aeamyjna naprawa instalacji Demonta ż  rurociągu stalowego, wstawianie 0,00 18392,00 18 121,08 oś . Tysiąclecia Usunię to awarię  instalacji wodnej i przeciwpozaromel m 

Integracyjnych Nr 1 wodno-kanalizacyjnej trójników,przebicie otworów dla przyziemiu budynku szkoły 

im. Roberta Osika przewodów instalacyjnych, wstawienie 

zaworu przelotowego, wykjonanie tynków, 

gładzi, malowanie 

80195 4270 remont pozosta łych instalacji Demontaż  rurociągu stalowego, przebicie 25000,00 21000,00 22 842.35 oś . Tysiąclecia Wykonano remont instalacji wodnej ( który był  

otworów dla przewodów instalacyjnych, kontynuacją  zakresu robót wykonanych podczas awarii) i 

wykłucie bruzd w ścianach, wstawienie przeciwpożarowej oraz remont instalacji wodnej pod 

trójników i zaworów, izolacja rurociągów basenem m budynku szko ły 

80195 4270 remont sal zajęć, pracowni i sal Wymiana wyk ładziny w sali lekcyjnej nr 21 10 000,00 9002,00 7137,74 oś . Tysiąclecia Realizację  zadania zako ńczono zgodnie z przedmiarem 

lekcyjnych robot. 

80195 4270 wymiana okien Wymiana pięciu okien w budynku szkoły 20000,00 20998,00 20 997,24 oś . Tysiąclecia Realizację  zadania zakończono zgodnie z przedmiarem 

oraz za łożenie rolet i moskitiery w kuchni robot. 

12.  Zespół  Szkól 80195 4270 wymiana okien Wymieniono okna w 3 salach lekcyjnych i na 51 641,00 51 641,00 46,776,90 ś ródmie ście Wymieniono okna w 3 salach lekcyjnych i na parterze 

Ogólnokszta łcących parterze szkoły naprzeciw sekretariatu szkoły naprzeciw sekretariatu-100% realizacji 

Nr 1 iw. Miko łaja 

Kopernika 80195 4270 remont instalacji montaż  instalacji nawiewno wywiewnej m 85000,00 85000,00 0,00 śi"ódmie ście monta ż  instalacji nawiewno wywiew"l w szatni-50% 

wentylacyjnych szatni realizacji zadania, pozosta łe zakres zostanie zrealizowany 

do 31.08.2016 roku. 
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Dzielnica Opis wykonania zakresu rzeczowego, opis prac 

tytu ł  wydatku zgodny z 	Zakres rzeczowy prowadzonych prac Wykonanie na (zgodnie z pozosta łych do wykonania, przewidywany 
Ozn. 1) 

Lp. Jednostka Rozdział  Paragraf 
PABS 	 (opis) 

Plan na 01-01-2016 Plan na 31-08--2016 
31-08-2016 zapisem w termin zakonczenia prac (uwagi / dodatkowe 

PABS) informacje) 

Z 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

13. Zespół  Szkól 80195 4270 Remont elewacji Naprawa pęknięć  i uszkodze ń  tynku z 0,00 4500,00 0,00 os. Tysiąclecia Naprawa pęknięc i uszkodzeń  tynku z uzupelnieniem jego J 

Ogółnoksztalcących nr uzupełnieniem jego braków, osadzanie braków, osadzanie naroznikow aluminiowych z siatką  na 

3 narożników aluminiowych z siatką  na elewacji budynku przed wejściem głównym oraz naprawa 

elewacji budynku przed wejściem głównym i malowanie obróbek blacharskich (zako ń izenie prac do 

oraz naprawa i malowanie obróbek 31.08.2016 r.) 

blacharskich 

80195 4270 Remont instalacji wodno- Wymiana instalacji wodnej i kanalizacyjnej 21 000.00 21 000,00 0,00 oś . Tysiąclecia Wymiana instalacji wodnej i kanalizacyjnej wraz z 

kanalizacyjnych wraz z udrożnieniem pionów udroznieniem pionom kanalizacyjnych umywalek w 

kanalizacyinych umywalek w łazience, lazience, położenie braków tynku i ułożenie 

polożenie braków tynku i ułożenie glazury,demontaż  starej i monta ż  nowej armatury oraz 

glazury,demonta ż  starej i monta ż  nowej wymiana bojlera ciepłej wody.Wymiana pionu 

armatury oraz wymiana bojlera ciep łej kanalizacyjnego wraz zjego czyszczeniem w pracowni 

wody.Wymiana pionu kanalizacyjnego wraz fizycznei.Naprawa tynków po wymianie instalacji. 

jego czyszczeniem w pracowni (zakończenie prac do 31.08.2016 r.) 

fizycznej.Naprawa tynków po wymianie 

instalacji. 

14 ii Luzuw 80195 4270 wymiana okien wymiana okien lukowych na korytarzu na I 33000,00 33000.00 30 774,60 śródmieście Zakres rzeczowy zosta ł  zrealizowany. J 

Ogolnoksztalcąca n piętrze. 10 okien w budynku księgowości i 

Oddzia łami nauczania indywidualnego. 4 okna w 

Dwujęzycznymi im. sklepiku uczniowskim oraz 3 szt. na  

Marii Konopnickiej poddaszu 

80395 4270 awaryjna naprawa/wymiana wymiana wymiennika JAD do ogrzewania 0.00 8850,00 8850.00 śródmie ście w trakcie rea ł izaji. Planowany termin zako ńczenia prac- 

urządzeń  wody w basenie 31.08.2016 r. 

15. iii Liceum 80195 4270 remont sal zajęć, pracowni i klas Częściowe wykonanie tynków na sufitach w 50000,00 50000,00 43172.64 śródmieście Prace remontowe wykonane w calo ści, płatność  we J 

Ogólnokształcące im. lekcyjnych z zapleczem klasacch w ramach otrzymanych środków, wrześniu 2016 r. 

Adama Mickiewicza zgodnie z decyzją  Powiatowego Inspektora 

Nadzoru Budowlanego nr 82114 

80195 4270 remont wewnętrznych stref Częściowe wykonanie remontu w ramach 100000,00 100 000,00 90418,75 śródmie ście Prace remontowe wykonane w ca łości, płatność  we 

komunikacyjnych i stref otrzymanych środków -korytarze i klatka wrześniu 2016 r. 

wejściowych (schody, korytarze, schodowa li piętra 

drzwi itd..) 

80195 4270 awaryjny remont stropów, Odtworzenie po zalaniu sztukaterii na 0,00 43790,00 0,00 śródmieście Prace wykonane zostana po calkowityni wyschnięciu - po J 

nadproży, ścian i pozosta łych stropie auli w porozumieniu z Wojewódzkim zalaniu -prace remontowe prowadzone b ędą  wewnątrz 

elemenitów konstrukcyjnych Konserwatorem Zabytków auli, zakończenie prac do 30 pa ździernika 2016 r. Prace 

nie będą  zakłócały procesu dydaktycznego. 

80195 4270 awaryjna naprawa pokrycia Naprawa pokrycia dachowego wraz z 0,00 7375,00 7375,00 śi-ódmwście Prace remontowe wykonane w calo ści, płatność  we 

dachowegowraz z usuwaniem częściowym jego rozbiórką  wrzesniu 2016 r. 

skutków zalania ‚uszcze łnieniem,ponownym ulżeniem oraz 

naprawą  koryta spustowego 

80195 6050 inwestycje dotyczące instalacji inwestycje dotyczące instalacji 173 000,00 173 000.00 1645,00 śródmieście Wykonano mapę  docelów projektowych. Projekt jest na J 

zewnę trznych - zewnętrznych końcowym etapie uzgodnie ń . Po jego wykonaniu nastąpi 

wodnokanalizacyjnych realizacja. Roboty prowadzonę  będą  na zewn ą trz 

budynku, nie zak łócając procesu dydaktycznego. 
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Dzielnica Opis wykonania zakresu rzeczowego, opis prac 

tytu ł  wydatku zgodny z Zakres rzeczowy prowadzonych prac Wykonanie na (zgodnie z pozostalych do wykonania, przewidywany 
Lp. Jednostka Rozdział  Paragraf 

PABS (opis) 
Plan na 01-01-2016 Plan na 31-08-2016 

31-08-2016 zapisem w termin zakończenia prac (uwagi / dodatkowe 
oz 	1) 

PABS) informacje) 

5 2 3 4 S 6 7 S 9 10 11 12 

16. IV Liceum 80191 4270 remont sal zajęć, pracowni i klas Remont 3 sal lekcyjnych polegaj ący na 50000p0 59000,00 57411,08 Koszutka Na dzień  31.082016 r będzie wykonany w 100% zakres 

Ogólnoksztalcące im. lekcyjnych z zapleczem zlikwidowania starych podlóg drewnianych rzeczowy zaplanowanych remontów 3 sal lekcyjnych 

Gen. Stanislawa pokrytych PCy na gren podlogowy, polegający na wymianie spróchnialych i rozsypujących się  

Maczka zlikwidowanie podestów, nierówno ści, drewnianych pod łóg pokrytych powycieranym PCV- na 

gipsowanie ścian, malowanie ścian, gres podlogowy, zlikwidowanie podestów drewnianych i 

grzejników, drzwi wej ściowych oraz betonowych, zlikwidowanie wysokiego wej ścia do sali 

wymiana 1 drzwi do sali lekcyjnej i prógu. lekcyjnej, zlikwidowanie i wyrównanie nierówno ści, 

gipsowanie i malowanie ścian, wyczyszczenie grzejników 

c.o. ze starej farby i pomalowanie, wstawienie nowych 

drzwi wej ściowych z progiem do 1 sali lekcyjnej. 

17. V Liceum 80195 4270 Remont dachu,zadasze ń  i nadbudowa kominów ponad pola ć  dachu 20 000,00 20 000,00 18 999,58 Piotrowice- Wyprowadzenie ponad dach rur wentylacyjnych z blachy 

Ogólnoksztaicące im. korninów oraz ich udro żnienie Ochojec ocynkowanej,wykonanie izolacji ciepinej i 

Wladysiawa przeciwd żwiękowej,izolarja szczelin dylatacyjnych.Prace 

Broniewskiego remontowe zostaly wykonane w 100% 

18. VI liceum 80195 6050 modernizacja elewacji Remont powierzchni elewacji wraz z 661.405 648.176 358.237.28 Szopienicn Do chwili obecnej wykonano modernizacj ę  ściany J 

Ogólnoksztalcące im kominami polega na - przebudowaniu wschodniej, zachodniej i poludniowej budynku zgodnie 

Jana Długosza odspojonych i uzupe łnieniu brakujących przedmiarem i zalożeniami projektu budowlanego. 

ceramicznych ksztaltek w gzymsach oraz Planowany termin zako ńczenia prac 30 11 2016 r. 

parapetach, - naprawie zarysowa ń  na 

powierzchni elelwacji, - oczyszczeniu calej 

powierzchni etelwacji wraz z kominami, - 
spoinowaniu elewacji i kominów, -wymianie 

uszkodzonych klatek wentylacyjnych, - 
odnowie obróbek blacharskich na szczytach 

portali drzwiowych przy elelwacji zachodniej 

i powłok malarskich na tynkowanych 

fragmentach murów przy wej ściu od strony 

zachodniej, oczyszczeniu i pokryciu 

renowacyjną  powloką  malarską  krat oraz 

rozbiórce niu żywanej gospodarczej 

przybudówki. 

19. VII Liceum 80195 4270 Remont dachu, zadasze ń , Wymiana zadaszenia przed wej ściem do 30 000.00 30000.00 0,00 Ligota Początek remontu - koniec sierpnia. Zako ńczenie - 

Ogólnoksztalcące im. kominów szkoly wrzesień  br. 

Harcerzy Obrońców 

Katowic 

20. VIII Liceum 80195 4270 Remont wewnę trznych stref Malowanie ścian i sufitów na klatkach 20.000 20000 0,00 śródmie ście Pomalowano ściany i sulicy na korytarzach 

Ogólnoksztalcące z komunikacyjnych i stref schodowych I,ll,lll,i IV piętra w sanitariatach szkolnych.Pozostale prace zostan ą  wykonane do dnia 

oddziałami wejściowych (schody, na III i IV pię trze oraz w przebieralniach 25.08.2016 r. 

dwujęzycznymi im. korytarze,drzwi) przy sali gimnastycznej. 

Marii SlrlodOwskiel- 

Curie 

21. X Liceum 80195 4270 remont sali gimnastycznej naprawa uszkodzonego (zalanego) parkietu 0.00 7400,00 0,00 Zawodzie Nie zostaly wykonane żadne prace, ze względu na 

Ogólnoksztalcące im. na sali gimnastycznej niewystarczającą  ilość  ś rodków. W najbliższym czasie 

Ignacego Jana zostanie zlożony wniosek do Prezydenta Miasta Katowic w 

Paderewskiego sprawie dofinansowania naprawy i renowacji parkietu na 

cale) sali gimnastycznej. 
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Dzielnica Opis wykonania zakresu rzeczowego, opis prac 

tytuł  wydatku zgodny z Zakres rzeczowy prowadzonych prac Wykonanie na (zgodnie z pozostałych do wykonania, przewidywany 
Lp. Jednostka Rozdział  Paragraf Plan na 01-01-2016 Plan na 31082016 (h,9 1) 

PASS (opis) 31-08-2016 zapisem w termin zakończenia prac (uwagi/ dodatkowe 
PASS) informacje) 

Z 3 4 S 6 7 O 9 10 11 12 

80195 4270 remont dachu, zadasze ń  i remont dachu, zadasze ń  i kominów 30 00000 150 000.00 29 996,88 Zawodzie 
Obecnie zakończono remont kominów. Do tej pory 

kominow  
zdemontowano metalowe maszty rurowe, odbito tynki 

wewnętrzne na ścianach, filarach i pilastrach. Rozebrano 

pokrycie z papy na dachach betonowych oraz obróbki 

blacharskie murów ogniowych, okapów, ko łnierzy, 

gzymsów i czapek kominowych. Rozebrano i 

przemurowano kominy, zagruntowano pod łoże i 

wykonano nowe tynki oraz pomalowano je. 

Zdemontowano i wymieniono przewody uziemiaj ące i 

odgromowe. Przeprowadzono badanie ci ągłości obwodu 

ochrony odgromowej budynku. Zdemontowano i 

ponownie zamontowano wentylatory dachowe. 

Wymieniono tablice bezpiecznikowe oraz wymieniono i 

wykonano drabin ę  stalową, osadzoną  na kotwach 

chemicznych. Wywieziono i zutylizowano gruz. 

Zarządzeniem Prezydenta Miasta Katowic z dnia 29 lipca 

2016 roku Nr 966/2016, otrzymano dodatkowe środki w 

kwocie 120.000,00 zł , z przeznaczeniem na dalszy remont 

dachu. W dniu 01.08.2016 r. podpinano umow ę  

rozpoczęto dalsze prace Termin wykonania prac zosta ł  

ustalony na dzie ń  23.09.2016 r. 

80195 4270 pozostałe remonty budynku remont instalacji hydrantnwej 0.00 50000,00 50 000,00 Zawodzie Remont instalacji hydrantowej zosta ł  zakończony - 

protokół  odbioru podpisano w dniu 22.07.2016 r. W 

ramach w/w remontu, wykonano demonta ż  i montaz 

nowego rurociągu stalowego. Zamontowano nowe szafki 

hydrantowe i zawory przelotowe instalacji 

wodociągowych, a tak że zamontowano nowe wodomierze 

skrzyde łkowe. Zabetonowano otwory i wykonano nowe 

pasy tynku wraz z pomalowaniem. Wykonano próbę  

ciśnieniową  hydrantów. Wywieziono i zutylizowano gruz. 

Dostarczono odpowiednie certyfikaty i atesty. 

80195 4270 awaryjna naprawa instalacji naprawa awarii instalacji wodno- 0,00 12 000,00 12 000,00 Zawodzie Prace zosta ły zakończone. Protokó ł  odbioru podpisano w 

wodno-kanalizacyjnej kanalizacyjnej w pomieszczeniu archiwum, dniu 10.04 2016 r. Wymieniono ruroci ągi żeliwne 

zapleczu gospodarczym iw cz ęści korytarza kanalizacyjne, rurociągi z PCV oraz przebito otwory w 

ścianach z cegie ł . Wykonano próbę  szczelności i 

zamurowano przebicia w ścianach oraz wykonano tynki 

Ręcznie oczyszczono studzienki rewizyjne. Wywieziono i 

zutylizowano gruz. 
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Dzielnica Opis wykonania zakresu rzeczowego, opis prac 

tytul wydatku zgodny z Zakres rzeczowy prowadzonych prac Wykonanie na (zgodnie z pozostałych do wykonania, przewidywany 
Lp. Jednostka Rozdział  Paragraf 

PABS (opis) 
Plan na 01-01-2016 Plan na 31-08-2016 

31-08-2016 zapisem w termin zakończenia prac (uwagi / dodatkowe 
Om. 1) 

PABS) Informacje) 

Z a 4 5 6 7 n 9 10 11 12 

80195 4270 usuwanie awarii instalacji usunięcie awarii instalacji wodnej w łazience 0.00 20 00000 20000,00 Zawodzie Prace zosta ły zakończone - protokół  odbioru podpisano w 

wodnej wraz z koniecznymi przy sali gimnastycznej wraz z koniecznymi dniu 08.072016 r. Wykonano dewontaz baterii 

pracami dodatkowymi pracami dodatkowymi umywalkowej, umywalki, rurociągom stalowych i 

tworzyw sztucznych, rozebrano wyk ładzinę  ścienną  

płytek oraz skuto tynki i wykuto bruzdy w ścianach. 

Następnie osuszono i odgrzybiono ściany. Wymieniono 

podej ścia z rur kanalizacyjnych, zawory, zabetonowano 

otwory w stropach i ścianach. Wykonano nowy tynk, 

połozono płytki, wymieniono uszkodzon ą  posadzkę , 

przemurowano przewody kominowe i wentylacyjne. 

Wywieziono i zutylizowano gruz. 

80195 6050 inwestycje związane ze zmianą  modernizacja sposobu ogrzewania 270 000,00 270 000,00 143 225.77 Zawodzie Wykonano dokumentację  projektową  „ z dniem 

lub modernizacją  sposobu 01.07.2016 r. og łoszono przetarg nieograniczony. W dniu 

ogrzewania 18.07.2016 r. rozstrzygnię to przetarg, a umowę  podpisano 

w dniu 26.07.2016 r. Przewidywany termin zako ńczenia 

praz zgodnie z umową  zosta ł  ustalony na dzie ń  26.08.2016 

r. Do tej pory wykonano demonta ż  i zez łomowano 

istniejącą  instalację  c. o., grzejniki i armaturę . Wykonano 

nową  instalację  c.o- ze stali ocynkowanej oraz 

zamontowano nowe grzejniki stalowe, p łytowe. 

Zamontowano nową  armaturę  w tym zawory 

termostatyczne, powrotne, regulacyjne i odcinające. 

22. XIV Liceum 80195 4270 remont sal zajęć , pracowni i klas rozbiórka czn ści elewacji wewnętrznej w 33000,00 33000,00 33000,00 Wełnowiec- W miesiąca sierpniu zreakizowano prace polegajace na J 

Ogólnokształcące im. lekcyjnych salach dydaktycznych, osuszenie, wymiana Józefowiec dalszym odgrzybianiu i odwadnianiu sal lekcyjnych w 

mjr Henryka poszycia, po łózenie antybakteryjnych dolnych partiach budynku. 

Sucłsarskiego w preparatów, polozenie g ładzi, osuszenie, 

Katowicach malowanie 

80195 6050 budowa i monta ż  wiat budowa miejsc rowerowych, stojaków 21 600,00 21 600,00 0,00 We łnowiec - Trwają  prace przygotowawcze - gromadzenie niezbędnej J 

rowerowych daszków, zabezpiecze ń  na pojazdy oraz Józefowiec dokumentacji oraz trwaja przygotowania kosztorysowe. 

mechanizmów zabezpiecze ń  przed wilgocią, Szacujemy, iż  do końca wrzesnia zadanie zostanie 

zrealizowane. 

23. XV Liceum 80195 4270 remont pomieszczeń  zeskrobanie starych tynków wewn ętrznych. 25000.00 25000,00 24999,42 Ś ródmie ście Zrealizowano zadanie remontowe. Nast ąpiło gruntowne J 

Ogólnokszta łcące im. administracyjnych, gabinetów, uzupemnienie szczelin, drobnych pę knięć  malowanie j odświezenie ponieszcze ń  administracyjnych, 

rtm. Witolda sekretariatu ścian, po łożenie podk ładu, malowanie ścian sekretariatu oraz gabinetu dyrektora. 

Pileckiego 

80195 4270 awaryjny remont stropów, uzupe łnienie szczelin w ścianie szczytowej 0,00 16000,00 16000,00 Ś ródmie ście Nastapiło uzupe łnienie ścian szczytowych oraz naprawa J 

nadproży, ścian i pozostałych  budynku, uzupe łnienie konstrukcji schodów, elementów konstrukcyjnych sciar, przy Sali gmanstycznej. 

elementów konstrukcyjnych nadlanie pustych elementów 

24—  Szkół  

Ogólnoksztalcących 
---- Ś ródmiescie -- J  

dla Dorosłych ---- ---- ---- ---- ---- 
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Dzielnica Opis wykonania zakresu rzeczowego, opis prac 

tytui wydatku zgodny z Zakres rzeczowy prowadzonych prac Wykonanie na (zgodnie z pozostałych do wykonania, przewidywany 
Lp. Jednostka Rozdział  Paragraf Plan na 01-01-2016 Plan na 31-08-2016 Ozn. 1) 

PABS (opis) 31-08-2016 zapisem w termin zakończenia prac (uwagi / dodatkowe 

PABS) informacje) 

2 3 4 5 6 7 S 9 10 11 12 

25, Ś ląskie Techniczne 85495 6050 Inwestycje dotycz ące instalacji Inwestycje dotycz ące instalacii 108 000,00 108 000,00 81 173,76 Śródmieście Wymieniono rury kanalizacyjne na odcinku od kana łu 

Zakłady Naukowe zewnętrznych - zewnę trznych 	wodnokanalizacyjnych K418 do kana łu K357 (odprowadzenie ścieków z budynku 

wodnokanalizacyjnych dydaktycznego nr 2w cz ęści skrzyd ła południowego) oraz 

naprawiono rozsypuj ące się  2 studzienki kanalizacyjne 

Oczyszczono i udrożniono spływ kanalizacji do Rawy na 

odcinku oko ło 300 metrów oraz przeprowadzono 

monitoring wizyjny TV kanalizacji na tym odcinku. 

Przetkano i oczyszczono kanalizacj ę  odprowadzającą  scieki 

budynku w części wschodniej wraz z doprowadzeniem 

nawierzchni dróg do stanu poprzedniego. Wobec ciągłych 

kłopotów z niedrożnością  systemu w ramach pozosta łych 

środków przeprowadzono kolejny monitoring wizyjny 

kanalizacji odprowadzaj ącej scieki z budynku szkoty  

części południowej w celu okre ślenia i usunięcia przyczyny 

zatykania ściekami piwnic budynku szkoły . W wyniku 

monitoringu zlecono czyszczenie studzienek 

kanalizacyjnych, kana łów kołowych na odcinku 34 metrów 

- naprawę  dnia studni. Prace zako ńczą  się  do dnia 

31.08.2016 r. 

80130 6057 Remont i modernizacja oraz Remont i modernizacja oraz wyposa żenie 1939542,00 541 761,00 38 683,50 Śródmie ście Rozliczenie umowy na wykonanie projektu budowlanego UEJWP ł  
wyposa żenie labolatoriów labolatoriów dydaktycznych i pracowni do po wykonanie ekspertyzy przeciwpo żarniczej i uzyskanie 

dydaktycznych i pracowni do kszta łcenia zawodowego w ŚLTZN w odstępstwa ud przepisów przeciwpo żarowych, z łożenie 

kszta łcenia zawodowego ej Katowicach wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPO WSL 

ŚLTZN w Katowicach 2014-2020. 

80130 6059 Remont i modernizacja oraz Remont i modernizacja oraz wyposa żenie 342 273,00 242 199,00 6826,50 Śródmie ście Rozliczenie umowy na wykonanie projektu budowlanego UE/WPI 

wyposażenie labolatoriów łako łatoriów dydaktycznych i pracowni do po wykonanie ekspertyzy przeciwpo żarniczej i uzyskanie 

dydaktycznych i pracowni do kszta łcenia zawodowego w ŚLTZN w odstępstwa od przepisów przeciwpo żarowych, z łożenie 

kszta łcenia zawodowego w Katowicach wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPO WSL 

ŚLTZN w Katowicach 2014-2020. 

80195 4270 awaryjny remont wewnę trznych awaryjny remont wewnętrznych stref 0,00 13500,00 0,00 Śródmie ście W związku z dwukrotnym odpadnięciem tynku z sufitów 

stref komunikacyjnych i stref komunikacyjnych i stref wej ściowych na klatce schodowej i korytarzu w budynku dydaktycznym 

wejściowych nr 2 wezwano inspektora nadzoru budowlanego do oceny 

stanu zagro żenia bezpiecze ństwa osób przebywających w 

budynku. Prace zako ńczą  się  do 31-08-2016r 

80130 6050 przebudowa i przebudowa i termomodernizacja budynku 000 57616,00 57616,00 Śródmie ście Zasądzona kwota wynikająca z wyroku sądowego 

termomodernizacja budynku nakazującego zap łatę  za fakturę  dotyczącą"Kompleksowej 

terinonsodernizacji i budowy infrastruktury do produkcji i 

przesytu energii pochodz ącej ze !rode ł  odnawialnych w 

budynkach Ś ląskich Technicznych Zak ładów Naukowych w 

Katowicach „ którą  uznaną  za zasadn ą, gdyz inżynier 

kontraktu dokona ł  nieuprawnionych skreś leń  w 

kosztorysie podwykonawczym.Prace zako ńczono do 31- 

12-2012 roku 
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Dzielnica Opis wykonania zakresu rzeczowego, opis prac 

tytu ł  wydatku zgodny z Zakres rzeczowy prowadzonych prac 
Plan na 01.01-2016 31-08-2016 Plan na 

Wykonanie na (zgodnie z pozostałych do wykonania, przewidywany 
Ozn. 1) Lp. Jednostka Rozdział  Paragraf 

PABS (opis) 31408-2016 zapisem w termin zakończenia prac (uwagi / dodatkowe 

PABS) informacje) 

2 3 4 5 6 7 e 9 10 11 12 

80195 4 270 remont sal zajęć, pracowni i klas malowanie sal lekcyjnych nr 50 000,00 5480000 44081,00 śródmieście W wiarę  konieczności osuszanie tynków, zmywanie 

lekcyjnych, zapleczem 23,24,25,26,36,47,51,52,62,72,74,75,76a i starych powłok malarskich, wyrównanie i malowanie ścian 

76b,oraz pracowni wraz z zapleczami i sufitów w salach lekcyjnych, pracowniach wraz, ich 

zapleczami. Planowana jest jeszcze wymiana wyk ładziny 

podłogowej i malowanie sali 65. Zakończenie prac na 

koniec sierpnia br. 

26. Zespól Szkól 80130 6057 Start w praktykę  - rozbudowa i Przedmiotowa inwestycja zaklada 930 000,00 761 755,00 0,00 Dąbrówka Ma ła W dniu 12 sierpnia 2016w porozumieniu 	WFE przesłano UE/WPI 

Budowlanych im. modernizacja zawodowej przebudowę  salw budynku Zespołu Szkól odpowiedzi i wyja śnienia do uwag przekazanych przez 

Powsta ńców ś ląskich infrastruktury edukacyjnej Budowlanych im. Powsta ńców ś ląskich w Urząd Marszałkowski do złożonych wniosków. W chwili 

szkoły Katowicach wraz z adaptacją  pomieszcze ń  obecnej oczekujemy na decyzj ę  w związku z tym termin 

na re żyserię  i studio d źwiękowe oraz uzyskania odpowiedzi czy wnioski otrzyma ły akceptację  

przebudowę  sal do praktycznej nauki następnie dofinansowanie ulegnie przed łu żeniu. Z uwaga 

zawodu w budynku szko ły. Zostaną  na powyższe termin realizacji projektu w zakresie 

doposa żone równie ż  pracownie i warsztaty przebudowy będzie niemoż liwy z uwagi na częściową  

szkolne w niezbędny sprz ę t do realizację  prac na zewn ą trz budynku. W zakresie 

nowoczesnego kszta łcenia w zawodach: remontów moż liwe będzie jedynie wykonanie studia 

technik budownictwa, technik architekt dżwiękowego gdyż  ten zakres prac będzie prowadzony 

krajobrazu, technik technologii odzie ży, wewnątrz budynku 	moż liwością  wyłączenia tej cz ęściz 

technik geodeta, monter zabudowy i robót ogólnego u żytkowania. Plan finansowy ulegnie zmianie 

wykończeniowych w budownictwie, murarz fundusze należy przesunąć  na rok 2017 pozostawiaj ąc na 

- tynkarz, technik realizacji nagra ń  i rok 2016 kwotę  pozwalającą  na zabezpieczenie realizacji 

nagłośnień . Projekt w istotny sposób studia i zakupu części wyposazenia. Je ś li dofinansowanie 

wpłynie na rozwiązanie podstawowych projektu otrzymamy do ko ńca pa ździernika to mo ż liwy 

problemów dotyczących szkolnictwa będzie jedynie częściowy zakup wyposażenia. Częściowyz 

zawodowego. Stwarza on nowe mo ż liwości uwagi na koniec roku i związane z tym niedobory 

rozwoju i nauki, uatrakcyjnia baz ę  specjalistycznego sprzętu na rynku lub brak możliwości 

edukacyjną , a w efekcie zwiększa przysz łym wyboru korzystniejszej oferty. 

absolwentom szansę  na rynku pracy, 

80130 6059 Start w praktyką  . rozbudowa i 164 119.00 3405S0,00 0,00 Dąbrówka Mula UEPNPI pracodawcom szansę  na zatrudnienie 
modernizacja zawodowej dobrze wykszta łconego i doświadczonego 
infrastruktury edukacyjnej pracownika. 
szkoły 

80195 4270 remont sal zajęć, pracowni i klas Remont dwóch sal lekcyjnych: zerwanie 30 000,00 30 000,00 29 804,98 Dąbrówka Mała Wykonano polny zakres robót. 

lekcyjnych z zapleczem posadzki z tworzyw sztucznych oraz 

wymiana na nowe wyk ładziny PCy,wymiana 

drzwi,przecieranie istniej ących tynków oraz 

dwukrotne malowanie. Roboty realizowane 

w budynku przy ulicy Techników 11. 

80195 4270 awaryjna naprawa instalacji Wymiana pionu kanalizacyjnego, dotyczy 0,00 15 242,00 15 241,15 Dą brówka Ma ła Wykonano pe łny zakres robót. J 

wodno-kanalizacyjnej parteru,i pię tra i 1 pię tra wraz z wymianą  

umywalek- Obudowa pionów. Roboty 

realizowane w budynku przy ulicy 

Techników 11. 

•\ \ 	
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Dzielnica Opis wykonania zakresu rzeczowego, opis prac 

tytuł  wydatku zgodny z Zakres rzeczowy prowadzonych prac Wykonanie na (zgodnie z pozostałych do wykonania, przewidywany 
Ozn. 1) Lp. Jednostka Rozdział  Paragraf 

PABS (opis) 
Plan na 01-01-2016 Plan na 31-08-2016 

31-08-2016 zapisem w termin zakończenia prac (uwagi / dodatkowe 

PABS) informacje) 

2 3 4 5 6 7 O 9 10 11 12 

80195 4270 awaryjny remont stref Wymiana posadzek skucie p łytek, 000 22 636,00 22 635,04 Dąbrówka Ma ła Wykonano pe łny zakres robót. J 

komunikacyjnych i stref wykonanie nowych wylewek oraz u łożenie 

wejściowych posadzek z płytek w sekretariacie i 
przyległym korytarzu. Roboty realizowane W 

budynku przy ulicy Techników 7 - budynek 

oddany w ozyczenie Szkole Mistrzostwa 

Sportowego. 

85495 4270 remont świetlicy Rozebranie ścianki dzia łowej,wycięcie 0.00 9299,00 9235,61 Dąbrówka Ma ła Wykonano pe łny zakres robót. J 

nawierzchni z betonu,wyrównanie posadzki 

płytek, uzupe łnienie tynku, dwukrotne 

malowanie, demonta ż  i monta ż  przewodów 

oświetleniowych, monta ż  nowego 

oświetlenia. 

85495 4270 awaryjna naprawa instalacji Przebicie otworów w dachu,dnrnonta ż  0,00 7129,00 7115,23 Dąbrówka Ma ła Wykonano polny zakres robót. 

wodno-kanalizacyjnej rurociagu żeliwnego kanalizayjnego ‚montaz 

kominków rury wywiewnnj,nsonta ż  

rurociągów z PCy, monta ż  czyszczaków 

kanalizayjnych, zabetonowanie otworów w 

stropach i ścianach. 

85495 6050 inwestycje dotycz ące kuchni Wymiana wentylatorów dachowych nad 8000,00 8 000,00 7361,80 Dąbrówka Ma ła Wykonano pe łny zakres robót. 

kuchnią  w internacie przy ulicy Techników S. 

Niezbędne do bieżących potrzeb kuchni- 

poprawa wentylacji nad urz ądzeniami. 

27. Zespól Szkół  80195 4270 remont sal zajęć, pracowni i klas matowanie ścian i sufitów wej ście g łówne- 30 000,00 30 000,00 28 890,77 śródmieście Prace rozpocz ęto w dniu 29.06.2016r. i zakończono 

Ekonomicznych im. lekcyjnych hol,korytarz do szatni dla mlodziezy, zgodnie z planem na koniec lipca 2016 r. 

Wojciecha Korfantego tylna klatka schodowa i korytarz do sali 

gimnastycznej i biblioteki. 

80195 4270 awaryjny remont sal remont czytelni rozbiórka boazerii 0,00 12 800,00 12514.51 śródmie ście Prace rozpocz ę to w dniu 13.07.2016r. I zakończono J 

zajęć.pracowni i klas lekcyjnych ścieonej,rozbiórka podlogi zgodnie z planem 10 sierpnia 2016 r. 

starychwykladzin, p łyt 

pod łogowych,parkietu; naprawa, 

malowanie ścian i sufitu; po ło żenie 

płyt ceramicznych, wymiana drzwi 

i umywalki wraz z odpływem. 

80195 4270 remont biblioteki remont dwóch sal bibliotecznych, rozbiórka 0,00 35400,00 0,00 śródmie ście Zadanie otrzymano Zarządzeniem Nr 963 z dnia 

podlóg starych wykladzin,p łyt 29.07.2016 r Prezydenta Miasta Katowice. Wyloniono 

pod łogowych,parkietu; naprawa,malowanin wykonawcę , który rozpocznie prace remontowe w 

ścian i sufitu;polożenie płyt połowie wrze śnia, gdyż  musimy opró ż nić  bibliotekę  (około 

ceramicznych na pod łogach. 26.000 książek wraz z pracowni ą  multimedialną ) 

przewidywany termin zako ńczenia prac- koniec 

pażdziernika 2016 r. 
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Dzielnica Opis wykonania zakresu rzeczowego, opis prac 

tytuł  wydatku zgodny z Zakres rzeczowy prowadzonych prac Wykonanie na (zgodnie z pozostałych do wykonania, przewidywany 
Lp. Jednostka Rozdział  Paragraf an na 01-01-2016 Plan na 31"08-2016 Ozn. 1) 

PABS (opis) 31-08-2016 zapisem w termin zakończenia prac (uwagi / dodatkowe 

PABS) informacje) 

Z 3 4 5 6 7 S 9 te 11 12 

28.  Zespół  Szkół  80195 4270 remont instalacji odgromowych oszacowanie poziomu ochrony odgromowej 8000,00 8000,00 6999,00 Szopierzice- oszacowanie pozioma ochrony odgromowej dla obiektu; 

Gastronomicznych im. dla obiektu; wyznaczenie stref ochronnych; Borowiec wyznaczenie stref ochronnych; demonta ż  niesprawnych 

Gustawa Morcinka demontaż  niesprawnych elementów elementów instalacji odgromowej; wykonanie instalacji 

instalacji odgromowej; wykonanie instalacji odgromowej wraz z uziomami; pomiary sprawno ści 

odgromowej wraz z uziomami; pomiary urządzenia piorunochronnego 

sprawno ści urządzenia piorunochronnego 

80195 4270 awaryjny remont stropów, zerwanie posadzki, rozebranie elementów 0,00 15656,00 15 109,43 Szopienice - zerwanie posadzki, rozebranie elementów stropu, 

nadprozy, ścian 	pozosta łych stropu, wzmocnnienie drewnianych belek, Surowiec wzmocnnienie drewnianych belek, po ło żenie wyk ładziny 

elementów konstrukcyjnych położenie wykładziny 

29.  Zespół  Szkó ł  80195 4270 malowanie korytarzy, klatek malowanie korytarzy i salw buidynku 25000.00 25000,00 24700,00 Szopienice- prace zakończone J 

Handlowych im. schodowych i pomieszcze ń  szkolnym Burowiec 

Boles ława Prusa 

30.  Technikum nr 8 80195 4270 Usuwanie awarii instalacji Prace elektryczne oraz wyrównywanie ścian 0,00 1600000 0,00 Ś ródmieście Prace zgodne z planem usuwania awarii będą  zakończone J 

elektrycznej wraz z koniecznymi i malowanie do 29 sierpnia 2016- Płatność  zostanie zrealizowana w 

pracami dodatkowymi miesiącu wrze śniu 2016 r. 

(malowanie, itd.) 

80195 6050 Instalacja i rozbudowa Zakup nowego rejestratora i wymiana 15000,00 15000,00 0,00 Śródmie ście Prace zostaną  zakończone do 31 sierpnia 2016. Płatność  

monitoringu kamer zostanie zrealizowana w miesi ącu wrze śnio 2016 r. 

31.  Zespół  Szkó ł  80195 4270 Remont instalacji gazowych Wymiana skrzynek gazowych zasilaj ących 20 000,00 20 000,00 0,00 Piotrowice- Wymiana skrzynek gazowych zasilających kot łownie w 

Poligraficzno- kotłownie w budynkach szkoły i warsztatów Ochojec budynkach szkoły i warsztatów szkolnych. Realizacja 

Mechanicznych im. szkolnych. zaplanowana w III kwartale 2016 r. 

Armii Krajowej  

80195 4270 Remont ogrodzenia Przesunięcie granic ogrodzenia budynku 0,00 16000,00 15990.00 Piotrowire - Przesuniecie granic ogrodzenia budynku warsztatów 

warsztatów szkolnych. Ochujec szkolnych w związku z rozpoczętą  budową  osiedla w 

sąsiedztwie. Prace wykonane w miesi ącu czerwcu 2016, 

zgodnie rumową  nr 1/Z51PM1ZP12016 

80130 6057 Wyposażenie pracowni Wyposa żenie pracowni elektronicznych. 1 054 914,00 2549927,00 0,00 Piotrowice - Poprawa warunków kszta łcenia i szkolenia zawodowego. UE/WPI 

zawodowych w Zespole Szkó ł  mechanicznych oraz poligraficznych Ochojec Czekamy na rozstrzygni ęcie konkursu przez Urz ąd 

Poligraficzno-Mechanicznych w Marsza łkowski Województwa Ś ląskiego. Rozstrzygnięcie 

Katowicach konkursu do końca 09.2016r. Następnie, po podpisaniu 

umowy, wszy procedura przetargowa 

80 130 6059 Wyposa żenie pracowni Kursy i szkolenia dla uczniów oraz 186161,00 1139 968,00 0,00 Piotrowice- Poprawa warunków kszta łcenia i szkolenia zawodowego. WPI 

zawodowych w Zespole Szkól nauczycieli, finansowane z europejskiego Ochojec Czekamy na rozstrzygni ęcie konkursu przez Urząd 

Poligraficzno-Mechanicznych w funduszu społecznego Marsza łkowski Województwa Ś ląskiego. Start programu 

Katowicach 09.2016r. 

32.  Zespó ł  Szkół  80 195 4270 remont pomieszcze ń  remont sal zajęć, pracowni i sal lekcyjnych 15000,00 15000,00 14913,52 Szopienice W ramach remontu wymieniona zosta ła ca ła instalacja J 

Przemys łu dydaktycznych Borowiec elektryczna i oświetlenie oraz wyrównano, zagruntowano 

Spożywczego im. i pomalowano ściany i sufit. Prace zako ńczono w 

Józefa Rymera I terminie, zgodnie z umową  tj.27.07.2016 roku. Zap łacono 

Wojewody Ś ląskiego wystawioną  fakturę  przez wykowawcę . Remont 

zakończony.Klasa przygotowana do u żytku. 
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Dzielnica Opis wykonania zakresu rzeczowego, opis prac 

tytuł  wydatku zgodny z Zakres rzeczowy prowadzonych prac Wykonanie na (zgodniez pozostałych do wykonania, przewidywany 
Lp. Jednostka Rozdział  Paragraf Plan na 01-01-2016 Plan na 31-08-2016 02n.1) 

PARS (opis) 31-08-2016 zapisem w termin zakończenia prac (uwagi ł  dodatkowe 

PARS) informacje) 

2 3 4 5 6 7 $ 9 10 11 12 

33.  Zespół  Szkół  80195 4210 30000,00 30000,00 000 Załęska Ha łda - Remont uko ńczony. Dernontaz starych balustrad i rnontaz J 

Technicznych i Remont wewn ę trznych stref Brynów nowych. Zapłata faktury nastąpi 05.09.2016 roku 

Ogólnokszta łcących komunikacyjnych i stref 
demontaz starych balustrad i znOntaz  

Nr 2 . 
weisciowych schody, korytarze, 

nowych zestali nierdzewnej z wypełnieniem 

drzwi itp..) 
pionowym 

34.  Zespól Szkół  80195 4270 Remont sanitariatów i Malowanie sufitów j ścian w 20000,00 5000,00 0,00 Piotrowice- Planowany termin zako ńczenia remontu 30 sierpie ń  J 

Technicznych i natrysków pomieszczeniach wc i łazienkach Ochojec 2016. Płatność  zostanie zrealizowana w miesi ącu wrze śniu 

Ogólnokszta łcących znajdujących się  obok sali gimnastycznej iw 2016 r. 

Nr 3 im. Edwarda siłowni. Planuje się  czyszczenie fug oraz 

Abramowskiego wymianę  uszkodzonych kafelek, jak równie ż  

wymianę  armatury i drzwi. 

80195 4270 malowanie korytarzy, klatek Malowanie korytarzy szkolnych na parterze, 0,00 15000,00 0,00 Piotrowice- Planowany termin zako ńczenia remontu 30 sierpie ń  J 

schodowych i pomieszcze ń  pierwszym pię trze jak równie ż  W Ockojec 2016. Płatność  zostanie zrealizowana w miesi ącu wrze ś niu 

pomieszczeniach piwnicznych. 2016,   

80130 6057 Atelier na czasie-modernizacja Planowany jest remont i wyposa żenie 309 400.00 878 299,00 0,00 Piotrowice- Planowany termin inwestycji: druga polowa 2016r. UE/WPI 

studia i ciemni fotograficznych pracowni do praktycznej nauki zawodu Ochojec 

fototechnika, w tym w szczególno ści studia i 

ciemni fotograficznych, pracowni obróbki 

obrazu oraz pracowni komputerowych 

technik multimedialnych. 

80130 6059 Atelier na czasie-modernizacja Planowany jest remont i wyposa żenie 54600,00 392651,00 0,00 Piotrowice- Planowany termin inwestycji: druga po łowa 2016, UE/WPI 

studia i ciemni fotograficznych pracowni do praktycznej nauki zawodu Ochojec 

fototechnika, w tym w szczególno ści studia i 

ciemni fotograficznych, pracowni obróbki 

obrazu oraz pracowni komputerowych 

technik multimedialnych. 

35.  Zespól Szkół  80195 4270 Remont 4 szatni szkolnych wymiana instalacji elektrycznej, malowanie 50000,00 50000.00 48985,67 os. Tysiąclecia zakres rzeczowy prac zrealizowany ca łkowicie 

Zawodowych im. znajdujących się  na parterze sufitów i ścian do wysokości lamperii, 

Romualda budynku ZSZ im. R. położenie tynku strukturalnego na 

Mie łczarskiego Mielczarskiego wysokości lamperii, wymiana drzwi 

wejściowych, wymiana kratek 

wentylacyjnych, wstawienie luxferów w 

jednej szatni, dwukrotne wa łowanie 

grzejników rurowo- żebrowych fajką  olejną . 

36.  Zespół  Szkół  Nr lim. 80195 4270 malowanie korytarzy, klatek malowanie korytarzy, klatek schodowych, 30 000,00 30 000,00 30 000,00 Zawodzie Plan wykonano wykonano w 100% 

Jerzego Ziętka schodowych i pomieszczeń  pomieszcze ń  piwnicznych, pomieszcze ń  

sanitarnych 

80195 4270 awaryjna naprawa elewacji awaryjna naprawa elewacji nad gt łównym 0,00 74000,00 3690,00 Zawodzie Po uzyskaniu zgody od konserwatora zabytków zostan ą  

wejściem do budynku rozpocz ę te prace. Aktualnie wykonano zabezpieczenie 

elewacji nad głównym wejściem oraz sporządzony zosta ł  J 

projekt awaryjnej naprawy.Termin zako ńczenia prac 

01.12.2016r. 
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Dzielnica Opis wykonania zakresu rzeczowego, opis prac 

Lp. Jednostka Rozdział  Paragraf 
tytuł  wydatku zgodny z Zakres rzeczowy prowadzonych prac 

Plan na 01-01-2016 Plan na 31-08-2016 
Wykonanie na (zgodnie z pozostałych do wykonania, przewidywany 

Oso. 1) 
PABS (opis) 31-08-2016 zapisem w termin zakończenia prac (uwagi / dodatkowe 

PABS) informacje) 

z 5 4 S 6 7 8 9 10 11 12 

37. Zespół  Szkó ł  Nr 2 im. 80195 4270 remont sali gimnastycznej Odgrzybianie i odmalowanie zalanej Sali 0,00 5365,00 5364,55 Murcki Odgrzybianie i odmalowanie zalanej Sali gimnastycznej po 
Jaros ława gimnastycznej uzyskanym odszkodowaniu od ubezpieczyciela. Roboty 

Iwaszkiewicza wykonano i zakończono w miesiącu lipcu 2016 roku. 

80195 4270 remont sanitariatów i Wymiana rur kanalizacyjnych, instalacji 30 000,00 30 000,00 29 997,39 Murcki Wymiana rur kanalizacyjnych, instalacji elektrycznej i 
natrysków elektrycznej i oświetlenia Wymiana oświetlenia. Wymiana wyposa żenia sanitariatów. 

wyposa żenia sanitariatów. Odmalowanie Odmalowanie ścian. Rozpocz ęcie robót w miesiącu lipcu, 

ścian, zakończenie w miesi ącu sierpniu 2016 roku. 

80195 4270 awaryjna naprawa instalacji C.O. Awaria instalacji CO na dlugo ści 246 0,00 250 000,00 0,00 Murcki Usunięcie awarii nastąpi w miesiącach sierpie ń - wrzesień  J 
metrow. Demontaz ruroci ągu stalowego, 2016 roku po zakończonym postępowaniu przetargowym. 

monta ż  rurociągu z rur preizolowanych. 

80195 6050 instalacja i rozbudowa Instalacja i rozbudowa monitoringu 40 000,00 40 000,00 40 000,00 Miarcki Prace wykonane zostan ą  do konca miesiącu sierpnia 2016 J 
monitoringu wewnę trznego i zewnętrznego. Wymiana roku. 

rejestratora, starych kamer na nowe oraz 

monta ż  nowych kamer. 

80130 6057 Utworzenie Centrm Edukacji Adaptacja pomieszcze ń, wyposa żenie sali 896 091,00 646495,00 0,00 Murchi Podpisano umowę  o dofinansowanie, dostosowywanie UE/ WPI 
Ekologicznej w Katowicach - pomieszczeń  socjalnych, adaptacja ogrodu i regulaminów i procedur do aktualnie obowi ązujących 

Murckach promocja CER. przepisów wcelu realizacji projektu. 

80130 6058 Utworzenie Centrm Edukacji Adaptacja pomieszcze ń, wyposa żenie sali 1S8 134,00 121 146,00 0,00 Murcki Podpisano umowę  o dofinansowanie, dostosowywanie UE/ WPI 
Ekologicznej w Katowicach - pomieszczeń  socjalnych, adaptacja ogrodu i regulaminów i procedur do aktualnie obowiązujących 
Murckach promocja CLE. przepisów w celu realizacji projektu. 

38 Zespół  Szkó ł  80195 4270 remont wewnętrznych stref remont 21 okien na warsztatach szkolnych 30 000,00 30 000,00 29952,76 janów- Monta ż  rusztowa ń  - oczyszczanie ram stalowych z rdzy 
Zawodowych Nr 3 im. komunikacyjnych i stref Nikiszowiec oraz starych pow łok malarskich, odtłuszczanie, malowanie 

Adama Kocura wejściowych (schody, korytarze, farbą  podkładową, uzupe łnianie brakuj ących szyb, 
drzwi itd.( malowanie dwukrotnie farbą  nawierzchniową , prace 

ukończono.. 

80195 4270 remont instalacji wodno- remont miejscowy instalacji kanalizacyjnej 10 000,00 10000,00 9996.21 Janów- częściowa wymiana skorodowanych rur w instalacji J 
kanalizacyjnych Nikiszowiec wodno-kanalizacyjnej w obiekcie szkolnym. 

80195 4270 pozosta łe prace remontowe w wykonanie pokryw betonowych na 0,00 812,00 811.39 Janów- Otrzymane ś rodki z Firmy ubezpieczeniowej za skradzione 

otoczeniu studzienkach kanalizacyjnych, metalowe Nikiszowiec pokrywy metalowe, wykorzystano na wykonanie 

szkoły/przedszkola/jednostki pokrywy zoslaly skradzione betonowych pokrywy na studzienki kanalizacyjne 

oświatowej 

39.  Zespól Szkół  Nr 4 im. 80195 4270 remont sal zajęć, pracowni i klas demontaż  starych paneli ściennych, 18 000,00 18 000.00 17607,06 Kostuchna zakres rzeczowy prac zosta ł  zrealizowany J 
Tomasza Klenczara lekcyjnych likwidacja podestów i zrywanie pod łogi, 

wylewki i poziomowanie podlogi, monta ż  
płytek, uzupe łnianie ubytków na ścianach, 

położenie g ładzi na ścianach i suficie, 

montaż  gniazdek i kontaktów oraz 

malowanie 

40.  Zespół  Szkól Nr 7,m. 

Stanislawa Mastalerza 
Zalęze  
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Dzielnica Opis wykonania zakresu rzeczowego, opis prac 

tytu ł  wydatku zgodny z Zakres rzeczowy prowadzonych prac Wykonanie na (zgodnie z pozostałych do wykonania, przewidywany 
Ozn. 1) Lp. Jednostka Rozdział  Paragraf 

PABS (opis) 
Plan na 01-01-2016 Plan na 31-08-2016 

31-08-2016 zapisem w termin zakończenia prac (uwagi / dodatkowe 

PABS) informacje) 

Ż  3 4 5 6 7 O 9 10 11 12 

41.  Pa łac M łodzie ży im. 85491 4270 remont sanitariatów i polozenie kafelek,sszupe łnien,e tynków, 20 00000 20 000,00 2804,24 śródmie ście zakup materia łów do remontu klatki schodowej i 

Prof. Aleksandra natrysków malowanie ścian, wymiana drzwi, wymiana sanitariatów termin wykonania prac III kwarta ł  2016 

Kamińskiego instalacji elektrycznej,bia ły monta ż  

85495 4270 remont wewnętrznych stref instalacja domofonów 8 000,00 8000,o0 0,00 śródmie ście termin wykonania prac III kwarta ł  2016 J 

komunikacyjnych i stref 

wejściowych (schody, korytarze, 

drzwi itd.( 

85495 4270 naprawa pokrycia dachowego wymiana papy,wymiana wpustów 0.00 120000.00 0,00 ś ródmieście termin wykonania prac III kwarta ł  2016 

wraz z usuwaniem skutków deszczowych, po ło żenie izolacji 

zalania 

42.  Międzyszkolny 85495 4270 remont sal zajęć, pracowni i klas wymiana pod łóg, malowanie ścian 30 000,00 30 000,00 30 000,00 oś . Prace zosta ły wykonane w 100%. J 

Ośrodek Sportowy lekcyjnych Paderewskiego - 

Muchowiec 

ono dat kol. 12 

BO Budżet 

Obywatelski 
J - zadania iednoroczoe 

WP, - zadaniu 

wieloletnie ze cadków 

własnych 

UE/Wet - zadaniu 

wieloletnio z udzia łem 

środk.w UE 

Sporz4dz,l (imię  I nazwisko, tel Monika Loga 32 7054188 

wYD) Ł ZcJI  
spe  

Mnika Liga 
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