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Informacja o pracach inwestycyjnych, remontowych i adaptacyjnych zrealizowanych w 2015 r. w przedszkolach szkołach i innych placówkach
oświatowych prowadzonych przez miasto Katowice wg stanu prac na 31.08.2015 oraz pracach w toku

tJlł. 2. II

•

/

Zakres rzeczowy prowadzonych Opis wykonanego zakresu rzeczowego, Dzielnica

Lp. Jednostka Rozdział Paragraf
Zadanie Plan na Plan na Wykonanie na

opis prac pozostałych do wykonania, (zgodnie z opisem ozn"prac
(tytuł wydatku zgodny z PABS)

(dokładny opis)
01-01-2015 31-08-2015 31-08-2015

przewidywany termin zakończenia prac w PABS)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

awaryjny remont stref wymiana drzwi wejściowych do
wymiana drzwi wejściowych do budynku

Załęska Chałda -
1 Szkoła Podstawowa Nr 11 80195 4270

komunikacyjnych i stref wejściowych budynku szkoły
0,00 14610,00 14609,07 szkoły - remont został wykonany w maju

Brynów
J

2015
Remont dachu, zadaszeń i kominów w trakcie

80195 4270 remont dachu, zadaszeń i kominów remont pokrycia dachowego 80714,00 210714,00 0,00 realizacji.Termin ukończenia prac - 31 sierpeń J

2015 -

Naprawa nawierzchni boiska ukończona. W

80195 4270 remont boisk szkolnych
naprawa uszkodzeń nawierzchni

0,00 26090,00 11 026,95
sierpniu zostaną wymienione uszkodzone

J
boiska powstałych wskutek dewactacji siatki pilkochwyt6w. Termin zakończenia prac Ligota -

2 Szkoła Podstawowa Nr 34 28-08-2015r. Panewniki
-- ---- -- . . -~

80195 4270
. . wymiana uszkodzonych kamer w

0,00 2800,00 2376,36
wymiana uszkodzonych kamer w

Jawaryjna naprawa/wymiana urządzen .. k ły
mp_nitoringu szkoły - zrealizowano_ !1:1_onltQ!:!flRUs~_o __ -

Docieplenie elewacji wejściowej w trakcie

80195 6050 modernizacja elewacji docieplenie elewacji wejściowej 289500,00 159500,00 61903,44 realizacji. Termin ukończenia - 31 sierpień J

2015r.
- . . ---- .. - - --~

malowanie korytarzy, klatek malowanie farbą emulsyjną i olejną
korytarze parteru budynku szkoły zostały

80195 4270 0,00 13 778,00 13 527,52 wymalowane farbą emulsyjną i olejną/ prace J
schodowych i pomieszczeń korytarza na parterze budynku szkoły

zostały wykonane w 100%
- - . ~----- - - -- - - - ~- -~ - -

budowa i modernizacja boisk wymiana podbudowy i nawierzchni
wymieniono podbudowę i nawierzchnię

,
80195 6050 120000,00 120000,00 119940,82 szkolnego boiska do piłki ręcznej, prace J

szkolnych szkolnego boiska do piłki ręcznej
zostały zakończone w 100%

-

wymiana oświetlenia zewnętrznego wymiana oświetlenia zewnętrznego na placu

na placu szkolnym szkolnym

a) Wykonanie instalacji oświetlenia a) Wykonanie instalacji oświetlenia

zewnętrznego zewnętrznego

Szkoła Podstawowa Nr 59 im. 80195 6050 wykonanie oświetlenia b) wykonanie kablowej linii zasilającej, 0,00 15000,00 14958,20 b) wykonanie kablowej linii zasilającej, J

3
Jana Matejki

c) wymiana instalacji i urządzeń w 3 c) wymiana instalacji i urządzeń w 3 słupach oś. TYSiąclecia

słupach oświetleniowych z wymianą oświetleniowych z wymianą lamp,

lamp, d) wykonanie tablicy rozdzielczej

d) wykonanie tablicy rozdzielczej Prace zostały zakończone w 100%

- . -- . ~
wykonanie projektu szkolnej sieci 1. Wykonano projekt szkolnej sieci

komputerowej i internetowej, komputerowej

80195 6050
inwestycje dotyczące instalacji budowa tych sieci wraz z

100000,00 100000,00 5535,00
2. Wykonanie instalacji sieciowej -

J
sieciowej - komputerowej okablowaniem prądowym 230V na 3 komputerowej w 60 % ( zakończono

kondygnacjach budynku, okablowanie niskiego parteru i parteru

uruchomienie sieci budynku szkoły).

"

~.
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inwestycje dotyczące instalacji .. ó d lWymieniOno 7 pionów wodno-
wymiana 7 lon w wc no-

80195 6050 wewnetrzn...ych - k r . p h b d k k ł 40000,00 26222,00 26221,48 k.analizacyjnych w bUdynk.u szkoły, prace
wodnokanalg~~l1l~v~h ana uacvrnvc w u yn u sz o y .zostąłvzakończone w 100%

Zlecenie na wykonanie siatek zostało

80195 4270 remont boisk szkolnych wymiana siatki pilkochwytu i siatek w 0,00 2400,00 0,00 wysIane, termin wvkon.ania do 04.09.2015r.
bramkach na boisku szkolnym. Wcześniejszewykonanie, z uwagi na remont

oświetlenia, było niemożliwe.

Zespól Szkolno-Przedszkolny I Prace wykonane: demontaż mechaniczny b
4 nr 1 demontaż mechaniczny slupów, slupów, wykopy na kable, ułożenia kabli w Oą

remont instalacji elektrycznych w tym wykopy na kable, ułożenie kabli w rurze osłonowej, zasypanie i niwelacja
80195 4270 oswietlenia na zewnątrz budynku oraz' rurze osłonowej. zasypanie i niwelacja 0,00 41700,00 0,00 terenu, ustawienie nowych słupów. Powyższy

w jego otoczeniu) terenu, ustawienie nowych słupów, zakres stanowi 50% zaplanowanych prac.
instalacja opraw oświetleniowych. Pozostala instalacja opraw oświetleniowych,

przewidziana do 15.1O.2015r.
--_.'_ ... _--_." ... _" .."., •. '.,-,. .... --

80195 4270 d h d ń • k . ó Remont pokrycia dachu nad 000 Wykonano remont pokrycia dachu nad
remont ac u, za asze I ormn w segmentem "C" 40 000,00 40 ,00 39 950,00 segmentem "C"

Wykonano: przegląd i konserwacje kotlów
co, konserwacje i naprawy: kserokopiarki,

.. '. systemu oddymiania, wind i platform dla
80195 4270: naprawy I konserwaqe .usługinaprawcze I konserwacyjne 29296,00 29296,00 13001,13 wózków inwalidzkich, naprawa komputerów

Zespól Szkolno-Przedszkolny I oraz bieżące naprawy na terenie budynku b • k M I
5 nr 3 w Katowicach zespoIu Oą row a a a

. .. .. .. .. ,.__ ••..•..0.-_- __. . __ ..._"._.. _ .__._._. ...__. ".' "....•

Podpisano umowę z dostawcą energii
.inwestycje związane ze zmian lub ,Zmiana sposobu ogrzewania z cieplnej, wybrano wykonawcę robót.

80195 6050' d .. b ą. .gazowego na ogrzewani z nitki 150000,00 150000,00 0,00 Zakończenie prac przewidziano na
,mo erruzacją sposo u ogrzewania :ciepłowniczej 30.09.2015. Postęp prac uzależniony jest od

działań leżących po stronie dostawcy ciepła.

80195 6~~~- BO'- budowaśCiankIwspinaczkowej 'Budowa-śCianki wspi';aczk~w;'T;;a-- -" 19 000,00 --~~-~;~~- ., 17 264,28 Budo~ę-Ś~ia;;k; wspinaczkowej zak~ń~;onci- I BO
_________ -0 •• Pi.zy'SP4L ._.. _. _... terenie ISP.L . ..____ ~qerwc~ br.

wymiana drzwi na strychu i piwnicy na .80195 4270 remont pozostałych pomieszczeń d' . 0,00 6500,00 0,00 wymiana zostanie wykonana do 30.09.2015
rzwl przeowpozarowe

_____ ._. __ -1- •

. 'wymiana uszkodzonych elementów80195 4270 remont placow zabaw : I 0,00 8859,00 8859,00 zakres rzeczowy wykonany w 100%
6 zesPÓ~rS:~I;:;:;i:::~kOlny r - - -..---.-....-- :P.'!.S.~.z~!Ja\N - .. - ..---- - - -- ---- W ramach zadania budowa ogrodu Bogucice

przedszkolnego na terenie zespołu na

80195 6050' budowa i modernizacja ogrodu :budowa o rodu przedszkolnego 300 000,00 300 000,00 224680,61 nawierzchni ta~anowej postawi~no małą.
przedszkolnego . g architekturę, ktorą otacza trawnik z tujaml.

Teren ogrodu został ogrodzony. Zakres
.rzeczowy wykonany w 100%

- ----- ------ -. --"-_.. -_._-------- --~._-_:_. -- --------- .- ------_._------_. _. --------- _.__ .-
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remont dachu segmentu A i
przewiązki, remont dachu segmentu
Bw budynku Gimnazjum nr 10 - Iremont dachu segmentu A i przewiązki,

.naprawa pokrycia dachowego czyszczenie dachu, miniowanie
powierzchni metalowych, malowanie

remont dachu segmentu Bw budynku
80195 4270 wraz z usuwaniem skutków

ochronne lakierami, naprawa pokryć 50000,00 50000,00 50000,00 Gimnazjum nr 10 - wykonano w okresie od

zalania dachowych papą termozgrzewalną,
03.06.2015 do 10.07.2015 r. remont

·pokrycie papą termoizolacyjną, tynki
zakończono i zapłacono za usługę

•przy kominach, malowanie farbami
smołowymi, smarowanie izoplastem !

7
Gimnazjum nr 10 im, Jerzego I j BoguciceKukuczki --- ." ••••• ·0

-_._. ..._. .-... - ------- .

:remont Instałacji wodno
kanalizacyjnych - naprawa iwymiana:
dwóch plonów i odcinka cieplej wody'

remont instalacji wodno kanalizacyjnych -
·- wykucie bruzd w ścianach, przebicie

80195 4270
remont instalacji wodno iotwor6w, wymiana podejścia z rur

20000,00
naprawa Iwymiana dwóch pionów Iodcinka !

;kanalizacyjnych kanalizacyjnych, demontaże 20000,00 20000,00 ciepłej wody - prace wykonano w terminie od
29.06.2015 do 02.08.2015 r. remont·rurociagów stalowych, montaż
zakończono i zapłacono za uslugę

rurociag6w z tworzyw sztucznych,
:wymiana zaworów, zamurowanie
! przebić, tynkowanie, malowanie ścian

1-- . 1 ----- ---+_.- •. <.- ---_._- ---,._- - _ .. _--
Wykonano: wymieniono zużyte klepki

Remont parkietu - wymiana zużytych parkietu, wycyklinowano i polakierowano

80195 4270
: remont sal zajęć, pracowni i •klepek parkietu, cyklinowanie i

0,00 30000,00 18243,50
parkiety w sześciu salach lekcyjnych.

klas lekcyjnych z zapleczem ;lakierowanie parkietu w sześciu salach Zaplanowano malowanie sal lekcyjnych w
i lekcyjnych okresie przerwy świątecznej i zakończenie

prac do 31-12-2015 r.

i awaryjna naprawa/wymiana
' __ o_o, .-.-_._ .. o •••••• _ ••• ______ •• ..•..... _.

Usunięcie z filtr6w zużytego złoża
Wykonano: usunięcie z filtr6w zużytego złoża Ii urządzeń lub instalacji ·piaskowo-żwirowego. Napełnienie

80195 4270
związanych z utrzymaniem 'filtrów nowym wkładem. Utylizacja

0,00 10000,00 10000,00 piaskowo-żwirowego. Napełnienie fiłtrów
nowym wkładem. Utylizacja zużytego złoża.

basenu zużytego złoża.
_ ..- -_ ... __ .

Dostosowanie pomieszczeń (po.

:kotłowni) przy Gimnazjum nr 13 i

Gimnazjum nr 13
I

:w Katowicach-5zopienicach pod Prace inwestycyjne zostaną
Szopienice •

8
im. Huberta J. Wagnera 80110 6057

:Młodzieżowe Centrum Animacji rozpoczęte po roztrzygnięciu
623900,00 680000,00 38683,50

IWYkOnanO projekt budowlany i kosztorys I UE/WPI
iw 5zopienicach wraz z ·konkursu ogłoszonego przez Urząd inwestorski prac inwestycyjnych. Burowlec

rewitalizacją Parku Maszałkowskl

Olimpijczyków w dzielnicy

Szopienice .. _.J._.
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9 Gimnazjum nr 15

80110 6059

Dostosowanie pomieszczeń (po

kotłowni) przy Gimnazjum nr 13

w Katowicach-Szopienicach pod

Młodzieżowe Centrum Animacji

w Szopienicach wraz z

rewitalizacją Parku

Olimpijczyków w dzielnicy

Szopienice

80195
BO-remont boiska przy

6050 .Gimnazjum nr 15 w Katowicach
'ul. Karliczka 15

Prace inwestycyjne zostaną
rozpoczęte po roztrzygnięciu
konkursu ogłoszonego przez Urząd
Maszalkowski

110100,00 120000,00

·skoszenie i zniszczenie glebogryzarką
·istniejącej trawy; rozścielenie ziemi
urodzajnej; zebranie i wywiezienie
nadmiaru podloża wraz z utylizacją;
rozścielenie i przemieszanie z

·podłożem piasku płukanego;
równanie płyty boiska równiarką;
ułożenie trawnika sportowego z rolki;
nawożenie trawnika; wykonanie oraz

.montaż piłkochwytu

110000,00 110000,00

6826,50
Wykonano projekt budowlany i kosztorys
inwestorski prac inwestycyjnych.

wykona n" zakres rzeczowy:
skoszenie i zniszczenieglebogryzarką
istniejącej trawy; rozścielenie ziemi
urodzajnej; zebranie i wywiezienie nadmiaru
podloża wraz z utylizacją; rozścielenie i

109584,98 Iprzemieszanie z podłożem piasku płukanego;
równanie płyty boiska równiarką; ułożenie
trawnika sportowego z rolki; nawożenie
trawnika; wykonanie oraz montaż
piłkochwytu
Pracezostały zakończone.

7564,50

7836,33

0,00

Zamontowano 3 pary drzwi
przeciwpożarowych zgodnie z projektem
adaptacji częścibudynku szkoły na
przedszkole, w częściwewnętrznej
gimnazjum (dwuskrzydłowe drzwi do sali
gimnastycznej oraz 2 szt. drzwi
jednoskrzydłowych do obu szatni). Prace
zakończono.

• uszczelnienie korpusu pompy filtracyjnej - ,
wymiana zużytych elementów, orlng korpusu
pompy, obejma korpusu pompy
• wymiana złoża filtracyjnego do 2 filtrów

piaskowych, opróżnienie filtrów ze starego
złoża, wypłukanie filtrów, zasypanie w
pryzmę na podbaseniu w celu wyschnięcia,
zasypanie filtrów nowym złożem

Prace zostały zakończone, planowany termin
odbioru robót jest na 31.08.2015, temin
płatności fakrury wynosi 30 dni i liczony Jest
od dnia jej dostarczenia.

Giszowiec

Ligota -
Panewnlkl

oś. Tysiąclecia

UE/WPI

Remont wewn.stref Wymiana 3 par drzwi wejściowych

Gimnazjum nr 21 im.Adeli I 80195
:komunikacyjnych i stref (dwuskrzydłowe do sali gimnastycznej

10 4270 oraz 2 szt. drzwi jednoskrzydlowych 0,00 7565,00
Korczyńskiej :wejściowych (schody, do szatni) na drzwi przeciwpożarowe

I korytarze, drzwi itd.) zgodnie z wymogami p.poż.

_ .._----- '. _ .. _._--_ .. ~_-_..--_ .. ._------- .- -_._. -----_~_"---- ---- - --,--
• uszczelnienie korpusu pompy

filtracyjnej - wymiana zużytych

,awaryjna naprawa/wymiana
elementów, oring korpusu pompy,
obejma korpusu pompy

80195 4270
'urządzeń lub instalacji ' • wymiana zloża filtracyjnego do 2

0,00 8260,00
;związanych z utrzymaniem 'filtrów piaskowych, opróżnienie

basenu filtrów ze starego złoża, wypłukanie
'filtrów, zasypanie w pryzmę na
:podbaseniu w celu wyschnięcia,

11
Zespół Szkół Integracyjnych nr f .zasvparue filtrów nowym zlożem

1 im Roberta Dszka - - -- -- .,.- '. _~_... _. . .. - ...- ._-_._. "·"('~"""·'__·_T'" __''''' •·..•.·"'.-..•~·_~-i-

rurociągu,
• odgrzybienie ścian i wyłożenie folią
kubełkową,

usuwanie awarii instalacji wraz • uzupelnienie tynków zewnętrznych i
80195 4270 z koniecznymi pracami wewnętrznych, 0,00 30539,00

.dodatkowymi(malowanie itd ..) • malowanie ścian i sufitów,
• rozbiórka i ponowne ułożenie
chodników z płyt betonowych na
podsypce piaskowej
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Wykonano częściową naprawę
parkietu Sali gimnastycznej wraz z

80195 4270 remont sali gimnastycznej wymianą klepek, podłoża oraz
cyklinowaniem i małowaniem nowych
linii do arv.

malowanie korytarzy, klatek
"Pomaiowano korytarz na parterze

Zespół Szkół 80195 4270 szkoły wraz z nałożeniem tapety
Ogólnokształcących Nr 1im. schodowych i pomieszczeń

·natryskowej.12
Mikołaja Kopernika w Wymieniono razem 8 okien ~ tym 6

Katowicach 80195 4270 Wymiana okien sztuk w salach lekcyjnych i 2 sztuki w
_~l1j~;o.fjąch._
Zmiana zakresu rzeczowego - ZPM

inwestycje dotyczące sal
138/2015 z 25.03.2015r.,

80195 6050 gimnastycznych
przeniesiono 85 000 zł na remonty i
15000 zl na zakup sprzętu

._._s.IJQrl9weeodo siłowni
Uzupełnienie zbrojonych czap

·kominowych z betonu,obsadzenie
wpustów dachowych z kołnierzem i
kołpakiem, przecieranie tynków na
kominach,malowanie farbami

13' Zespół Szkól I 80195 4270 remont dachu, zadaszeń i kominów
emulsyjnymi elewcji na kominach;

Ogólnokształcących nr 3 'uzupełnienie obróbek blacharkich
:gzymsów i pasów elewacyjnych z
!blachy z cynku,porycie dachów papą
:termozgrzwalną;malowanie farbą
olejną rur wodociagowych i
gazowych...... _._,-,_ ... _,." .

14 . ..1I.~~!um Og_~l1okszt~~~~ - ." ._. '.. ,- .,~.. ._- ..~._._----_. ..... _-..._ ...__ .._. --,

III Liceum Ogólnokształcące :Na węźle cieplnym wystąpiło

15 im. A. Mickiewicza w 80195 4270 awaryjna naprawa instalacji C.O.
uszkodzenie siłownika, zawór był stale.

Katowicach
:otwarty co powodowa lo stały
przeplyw czynnika grzewczego

.....__ ..__ ._- - -----_ ..__ .'.._-
wymiana elementów konstrukcyjnych

80195 4270 remont dachu, zadaszeń i kominów dachu, wymiana rynien, kominków i
pokryć dachu w części niskiej budynku_____ ... ____ . --_ .. _- .- . .--..... '.. - ... '--

inwestycje dotyczące sal zajęć, sal
Wykonanie klimatyzacji w sali

80195 6050 komputerowej znajdującej się od
lekcyjnych i pracowni

południowej strony budynku .
.. .._---.". . ...--.'- ._------------ .. ". ----" ...•-.. ',-_.

16 IV Liceum Ogólnokształcące

.inwestycje związane z przebudową
·Wykonanie drzwi wejściowych80195 6050 wejść i montażem drzwi

przeciwpożarowych
(przeciwpożarowych)

o-,_L1 "..0827/0U3

0,00

0,00

0,00

100000,00

13 000,00

0,00

40000,00

8000,00

30000,00

40000,00

30000,00

19000,00

0,00

13 000,00

3500,00

48000,00

8000,00

30000,00

39974,87

28994,04

18699,69

3050,40

0,00

prace zostały zakończona

prace zostały zakończone

prace zostały zakończone

0,00

Uzupełnienie zbrojonych czap kominowych z
betonu,obsadzenie wpustów dachowych z
kołnierzem i kołpakiem, przecieranie tynków
na kominach/malowanie farbami
emulsyjnymi elewcji na kominach;
uzupełnienie obróbek blacharkich gzymsów i
pasów elewacyjnych z blachy z cynku,porycie
dachów papą termozgrzwalną;malowanie
farbą olejną rur wodociagowych i gazowych-
planowany termin ukończenia prac
31.08.2015 r.

awaria została usunięta zgodnie ze zleceniem
jednostki w marcu b.r.

0,00
Na dzień 26.08.2015 remont dachu jest w
fazie końcowej. Przewiduje się zakończenie
remontu do 31.08.2015r .

0,00 Inwestycja została wykonana w 100%

0,00

Ze względu na specyfikę drzwi (konieczność
wykonania drzwi i zawiasów przez
rzemieiśnika) i długie oczekiwanie na
wykonanie oraz problemy z
przeinstalowaniem alarmu, przwidziany
termin wykonania inwestycji przewidziano na
4 września 2015. Wykonywane prace nie
będą kolidowały z zajęciami szkolnymi oraz
nie będzie zagrożone bezpieczeństwo
ponieważ prace będą wykonywane w
godzinach popołudniowych.

Śródmieście

oś. Tysiąclecia

Śródmieście

Koszutka
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17 ,V Lieeum Ogólnokształcące

18 'VI liceum Ogólnokształcące

19 j VII liceum Ogólnokształcące

20 VIII liceum Ogólnokształcące

21 X Liceum Ogólnokształcace

80195

80195

80195

80195

80195

80195

80195

22 I 80195
XIV LICEUM

OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Im. mjr
H. Sucharsklego

ą W·'""Ć~~:"'·"

4270
wykonanie pokrycia dachu nad sztanią
przy sali gimnastycznej

. remont dachu, zadaszeń i kominów

4270

Na podstawie Decyzji PINB nr 62/15 z

dnia 27.02.2015 r. należy wykonać

roboty budolwane w celu

doprowadzenia części elewacji

(szczytów fasadowego i bocznych oraz

gzymsów więczących pod szczytami)

do stanu zgodnego z przepisami

technicznymi. Obecnie stan murów

szczytówstanowi zagrożenie dla

bezpieczeństwa osób przebywających

przed budynkiem (zwłaszcza, że

podczas trwającego remontu

przystanek autobusowy został

,przeniesiony wzdluż budynku w części

zagrażającej spadaniu elementów

elewacji),
'derTlOntaż starejstCiiarkC 'montaż

nowej z obróbką tynkarską w sali

. ..__J~~~YjD.~i ..

.Awaryjna naprawa elewacji

4270 wymiana okien

4270 :Awaryjna naprawa dachu i/lub
Iobróbek blacharskich

;wymiana pokrycia dachowego wraz z

;rynnami, naprawa kominów
1------;----

4270

wymiana części kaloryferów,

spawanie instalacji, wymiana

zaworów
... --- -------- -'wymlaiiainstalacJiwPr3Cownii-'

.Awaryjna naprawa instalacji komputerowej oraz pomiędzy

'elektrycznej :skrzynią rozdzielczą a pracownią,

._ .__.. __.. .~mil.19wa~ie p9.rnięgg~!1@... _

. . 'wymiana zniszczonego, pekniętego
Awaryjna naprawa/wymiana urządzeń I zbiornika cieplej wody

._.---_._-_. -·'---1-------'·

4270 !Awaryjna naprawa instalacji CO

4270

·--1 -

remonty budynku związane z

4270 :odwodnieniem i zabezpieczeniem

przeciwwilgociowym

:Zadanie polega na osuszaniu części

:piwnicznych budynku oraz częściowo

;w partiach pierwszego piętra,

:Nastepnie wykonanie specjalnej

! izolacji termicznej niepozwalającej

przedostać się wilgoci z gruntu, która

! obecnie przechodzi do wyższych partII

:budynku. W toku tegorocznych prac

remontowych stwierdzono, iż jest to

procem kilkustopniowy Iaby osiągnąć

.zadawalające efekty obecnych prac

'trzeba będzie jeszcze zaangażować

:dodatnowe środki w latach kolejnych.

10000,00 10000,00

0,00 181015,00

0,00 6200,00

-- ___ o_o ____ o_o

0,00 75000,00

0,00 35100,00

0,00 35000,00

0,00 12000,00

60000,00 95000,00

4396,48

0,00

6200,00

0,00

Pokrycie dachu papą termozgrzewalną oraz

wymiana obróbek blacharskich, Prace zostały

zakończone, zadanie wykonane w 100%

Zgodnie z zarządzeniem PM Katowice nr

385/2015 z dnia 11.08.2015 r. otrzymaliśmy

środki w trybie awaryjnym na

przeprowadzenie remontu, Decyzja PINB nr

221/15 z dnia 06.08.2015 r. remont należy

wykonac do 31.12.2015 r. Z uwagi na

przekroczenie progu 30.000,00 euro roboty

budowalne podlegaja ustawie PZP, w chwili

obecnej trwają prace nad przygotowaniem

postepowania do przetargu

nieograniczonego.

dokonano wymiany 3 sztuk okien w sali

lekcyjnej

prace zakończone w 100%, zgodnie z

74778,99 Izakresem rzeczowym, zakończone

protokolem odbioru
Prace zakci-ńcrone w 100%, zgodnie z

35099,99 Izakresem rzeczowym, zakończone

_______p!.q!()koł~'l'.9Q~Qru

11937,14

--l

95000,00

prace zakończone w 100%, zgodnie z

zakresem rzeczowym, w trakcie odbioru

prace zakończone w 100%, zgodnie;'

zakresem rzeczowym, zakończone
.~prolo~()łem 9Q.pjQl:,! ..__.

Zadanie remontowe zostanie zrealizowane

do 31.08.2015 roku, Zakres rzeczowy jest

realizowany w założonej formie,

Piotrowiee-

Oehojec

Szopieniee -
:Burowiee

Ligota -
Panewniki

i Śródmieście

Zawodzie

Wełnowiec

Józefowiec

Strona 6 / lS



rr; Wydruk,

XV LICEUM
23 OGÓLNOKSZTAŁCĄCE im. rtm.

W. Pileckiego w Katowicach

:Zespól Szkół
24 Ogólnokształcących dla
___ . o.C?rosły~"" _

--- -- - "-"-ł.

80195 4270 remont instalacji odgromowych

80195

80195

80195

4270

4270

4270

Awaryjna naprawa infrastruktury

boisk

Awaryjna wymiana sprzętu

Awaryjna naprawa ogrodzenia

80195 4270 :remont dachu, zadaszeń i korninów

80195 4270

85495

.awaryjna naprawa instalacji wodno-

, kanalizacyjnej

. remont dachu, zadaszeń i korninów

. iadanie polega na wymianie

uszkodzonej instalacji odgromowej i

odtworzenie brakujących elementów

. inm!acH.

Wymiana bramek do piłki ręcznej oraz

konserwacja i częściowa wymlania

podłoża w granicach bramek.

Wymiana 3 starych i całkiem

zniszczonych, dziurawych hydrantów

z wężami. Obecne prócz uszkodzeń

nie spełniają wymaganych norm.

Należy częściowo wymienić

uszkodzone przemsła ogrodzenia

wokół szkoły. Ponadto nastąpi

stawianie nowego ogrodzenia wokół

boiska szkoły częściowo betonowego.

Prace mają za zadanie zabezpieczyć

. teren przed wchodzeniem osób

,postronnych ze zwierzetanu oraz
'wytyczenie barier dla okolicznych

'grup niekoniecznie pozytywnie

:nastawionych.

remont ściągów słupowych i podpór

dźwigarów dachowych

naprawa instalacji wodno-

kanalizacyjnej na długości 172 mb

naprawa pokryć dachowych papą

termozgrzewalną, wykonanie obróbek.

z blachy ocynkowanej, naprawa

komlnów

25000,00

0,00

0,00

0,00

40000,00

0,00

15000,00

25000,00

7910,00

3130,00

91600,00

94661,00

14002,00

15000,00

24600,00

3130,00

4305,00

14002,00

0,00

Remont zakończono 12.08.2015. Zadanie

wykonano w 100% w zakresie

przedstawionym w 6 kolumnie .

Prace zakonczą się w połowie wrzesnia,

dotychczas nastąpiła częściowa wymiana

podłoża pod bramki. Oczekujemy

chlodniejszej pogody aby wykonac prace

związane z wylaniem części betonowej

mocującej ostatecznie filary bramek.

Wymiana nastąpi do dnia 27 sierpnia.

0,00
Prace związane z naprawą ogrodzenia

prognozuje się ukończyć do 30 listopada

2015 roku.

wykonano projekt budowlany remontu, ze

względu na pozyskanie brakujących środków

finansowych w lipcu 2015 prowadzona jest

procedura wyboru wykonawcy, który dokona

naprawy ściągów słupowych i podpór

dźwigarów dachowych oraz wybór nadzoru

do prac remontowych, ze względu na

zachowanie ciągłości zajęć dydaktycznych

zakończenie planuje się do 31-12-2015

0,00

naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej na

długości 172 mb polegający na wymianie

skorodowanych rur ciepłej wody

użytkowejoraz naprawie cyrkulacji zimnej

wody wraz z wymianą zaworów

Wybrano -wYkonanwcę,kt6ry wylona

naprawę pokryć dachowych I komlnów oraz

wykonana obróbki z blachy ocynkowanej,

zakończenie prac przewidziano na 30-09-
2015_

Śródmieście

i Śródmieście

i-------
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25
Sląskle Techniczne Zaklady

Naukowe

Zespól Szkól Budowlanych im.
26 Powstańców Śląskich

,",

rt""'Ć:""~

80130

80130

80195

80195

80195

6057

Remont i modernizacja oraz
wyposażenie labolatoriów
dydaktycznych i pracowni do
kształcenia zawodowego w śtTZN w
Katowicach

:Remont i modernizacja oraz
.wyposażenie labolatoriów

6059 dydaktycznych i pracowni do
kształcenia zawodowego w ~lTZNw
Katowicach

4270
I
.awaryjna naprawa instalacji
;wodnokanalizacyjnej

6050
inwestycje dotyczące sal zajęć, sal
lekcyjnych i pracowni

Remont i modernizacja budynku
warsztatu szkolnego polegającego na
remoncie pomieszczeń pracowni oraz
laboratoriów, przesunięcie ścian,
naprawie tynków wymianie instalacji
elektrycznych i podłóg oraz
wyposażenie labolatoriów
dydaktycznych i pracowni do
ksztalcenia zawodowego w maszyny

.alfanumeryczne i konwencjonalne

Remont i modernizacja budynku
warsztatu szkolnego polegającego na
remoncie pomieszczeń pracowni oraz

. laboratoriów, przesunięcie ścian,
naprawie tynków wymianie instalacji
elektrycznych i podłóg oraz
wyposażenie labolatoriów
dydaktycznych i pracowni do
kształcenia zawodowego w maszyny

'alfanumeryczne i konwencjonalne

1924244,00

339572,00

..._-_._-_._-----------

0,00

50000,00

przebudowa boiska trawiastego i
przebudowa boiska trawiastego przy .rozwój infrastruktury sportowej w

6050 ul. Techników 5 i rozwój infrastruktury tym wykonanie parkingu, piłkochwytu . 41000,00
sportowej z bramkami, ogrodzenia, zakup I

zamontowanie małej architektury.
------------_ ..._-----_.... •... ...... __ ...__ ._--- .,.

;naprawa kanalizacji zewnętrznej i
.wewnętrznej

adaptacja pomieszczeń na studio
dźwiękowe w budynku B

2026244,00

357572,00

172 335,00

50000,00

41000,00

50184,00

8856,00

147363,07

.. ;.-

24969,00

14760,00

Śródmieście

zlecono wykonie studium wykonalności dla
projektu oraz opracowanie dokumentacji
projektowej przebudowy budynku
warsztatów
85 % wartości wykonania, planuje się
zakończenie projektu w 2018, które
uwarunkowane jest terminem konkursu

zlecono wykonie studium wykonalności dla
projektu oraz opracowanie dokumentacji
projektowej przebudowy budynku
warsztatów
15 % wartości wykonania planuje się
zakończenie projektu w 2018 które
uwarunkowane jest terminem konkursu

Wykonano naprawę kanalizacji zewnętrznej
w tym rozebranie chodników, demontaż
rurociągu betonowego i montaż nowych
kanałów rurowych i powłok izolacyjnych.
Położono nawierzchnię z kostki brukowej. W
zakresie naprawy kanalizacji wewnętrznej
wykonano naprawę sanitariatów przy sali
gimnastycznej w tym demontaż elementów
rurociągu stalowego i montaż nowego
rurociągu z PCV.Pozostałe prace przy
naprawie kanalizacji przy sali gimnastycznej
na kwotę 24971,93 zł przewiduje się
wykonać do dnia 15.09.2015 r.

W,;konano dokumen'iację i prci'jekt'
budowlany na adaptację pomieszczeń na
studio dźwiękowe. Złożono wniosek o
wydanie pozwolenia na budowę. Termin
zakończenia prac przewiduje się na miesiąc
lislollild2Q15J.

Wykonano dokumentację projektową oraz Dąbrówka Mała
trwa przygotowanie przetargu na wykonanie
robót. Zakończenie prac przewiduje się na
okres wrzesień-październik 2015 r.

UE/WPI

UE/WPI

Strona 8/15
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85495 6050 Inwestycje dotyczące kuchni
wykonanie nowej wentylacji nad

12000,00 12000,00
urządzeniami w kuchni

- ... - --._. - --- -- ---- - -- .. -

awaryjny remont stropów,
Usunięcie awarii przeciekających

80195 4270 •nadproży,ścian i pozostałych
.rur zabudowanych w ścianie

0,00 3336,00
! elementów konstrukcyjnych

:i stropie nad wejściem głównym
;do budynku szkoły

~" ______ ••• 0 __

Zespół Szkół Ekonomicznych I Malowanie 5 sal lekcyjnych

27 im W. Korfantego 40-074 80195 awaryjny remont sal zajęć,
'na II i III piętrze, toalety

4270 ! młodzieżowej na III piętrze 0,00 40625,00Katowice ul. Raciborska 3 ;pracowni i klas lekcyjnych !oraz szatni głównej dla młodzieży

n'!!la_r:!~~ze ______
Wykonanie zabezpieczenia

80195 ' 4270 awaryjna naprawa elewacji
spadających tynków na ścianie

0,00 3000,00
:frontowej, nad chodnikiem

;p~zt~I_,Racibor~~ieL ____

! malowanie ścian, sufitów, grzejników I

80195 4270
remont sal zajęć, pracowni i klas ' rur; wykonanie tynków żywicznych;

0,00 24153,00
Zespół Szkół I ;lekcyjnych wymiana wykładziny podłogowej;

28 Gastronomicznych Im.
wymiana jednych drzwi

Gustawa MorcInka I wymiana podsufitki okapu dachu z
80195 4270 remont dachu, zadaszeń i kominów .drewna impregnowanego od strony 15000,00 12847,00

.północnej budynku
---1-_ .•. .. __ .._ .._.__ . 1._______

29
Zespół Szkół Handlowych Im.

Bołesława Prusa

fi ~_.L,~
'----

85495 4270 remont sanitariatów i natrysków remont sanitariatów i natrysków 50000,00 50000,00

awaryjny remont stref
komunikacyjnych i stref wejściowych

awaryjny remont stref
komunikacyjnych i stref wejściowych

85495 4270 0,00 6985,00

Malowanie korytarzy I klatek
schodowych w całym budynku
szkolnym.

malowanie korytarzy, klatek
schodowych i pomieszczeń

80195 4270 0,00 100000,00

49776,20

0,00

3335,80

40624,89

3000,00

24143,54

12846,06

99941,07

0,00

Wykonano demontaż rur kanalizacyjnych i
wyposażenia sanitariatów. Wykonano nowe
kabiny i wykafelkowano pomieszczenia
sanitariatów. Wykonano nowe ciągi
wentylacyjne. Pracewykonano w calości w
miesiącu lipcu 2015 r.

Wykonano odgrzybianie i gruntowanie ścian.
Uzupełniono tynki i wykonano dodatkowe
ciągi wentylacyjne. Zamontowano
nawietrzniki okienne. Prace wykonano w
całości w miesiącu lipcu 2015 r.

Demontaż przewodów wentylacyjnych z
blachy stalowej. okapów i wieszaków.
Montaż przewodów wentylacyjnych i
okapów ze stali nierdzewnej. Prace zostały
wykonane w całości w miesiącu lipcu 2015 r.

Wszystkie prace, zgodnie z zakresem
zakończono w pierwszej dekadzie lipca
2015r., uregulowano zapłatę faktury.

Wszystkie prace, zgodnie z zakresem
zakończono w pierwszej dekadzie
sierpnia 2015r., uregulowano zap/atę
faktury.

Wszystkie prace, zgodnie z zakresem
zakończono w końcu lipca 2015r.,
uregulowano zapłatę faktury.

prace zostały wykonane zgodnie z planem i
rzeczowym zakresem robót

prace zostały wykonane zgodnie z planem i
rzeczowym zakresem robót

Przygotowano ściany w korytarzach ł
klatkach schodowych do malowania (
zalepiono ubytki w tynku, pomalowano
wstępnie gruntomalem), pomalano ściany,
lamperię. Prace zostały zakończone i
odebrane przez Inspektora nadzoru i
dyrektora szkoły w dniu 24.07.2015 roku.
Zapłacono fakturę za wykonanie usługI.

~ródmleście

SzopienIce -
Burowlec

'Szopienice -

Burowiec
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(jJ Wydr

Z powodu zalania, zgłoszono szkodę do

30
Zespół Szkół Przemysłu I ubezpieczyciela. Otrzymano środki na Szopienice -

Spożywczego w Katowicach usunięcie szkody .. Zakresem prac było Burowiec

80195 4270
malowanie korytarzy, klatek Malowanie Sali lekcyjnej ( likwidacja

0,00 1188,00 1179,09
pomalowanie zalanych ścian w sali lekcyjnej.

schodowych i pomieszczeń szkody) Praca została zakończona i odebrana przez

inspekrota nadzoru i dyrektora szkoły w dniu

24.07.2015 r. . Zapłacono fakturę za

wykonanie usługi.

Wymiana uszkodzonych, 2 rur spustowych

.awaryjna naprawa dachu i/lub
Wymiana 2 rur spustowych odprowadzających wody opadowe z dachu

80195 4270
obróbek blacharskich

odprowadzających wodę deszczową z 0,00 3424,00 0,00 budynku bocznego i głównego szkoły. Termin

dachu. zakończenia prac zgodnie z umową w dniu

24.08.2015 r.
J.. ___..

'Wyposażenie pracowni zawodowych Przystosowanie pracowni do

80130 6057 w Zespole Szkół Poligraficzno- realizacjiprojektu -robotv elektryczne, 2125000,00 2150500,00 24046,50 Opracowanie dokumentacji technicznej I UE/WPI

Zespół Szkół Poligraficzno-

I

Mechanicznych w Katowicach budowlane Piotrowice-
31 .-

Mechanicznych iWyposażenie pracowni zawodowych •Przystosowanie pracowni do Ochojec

80130 6059 w Zespole Szkół Poligraficzno- realizacjiprojektu -robotv elektryczne, 375000,00 379500,00 4243,50 Opracowanie dokumentacji technicznej I UE!WPI
Mechanicznych w Katowicach budowlane

._- -- ___ . - .•...._ ..... -_ ..
Wymiana instalacji wodnej i p. poż» wymiana

zaworów przelotowych, kulkowych, -

32 : Zespół Szkół Zawodowych Im_I 80195 : :Awaryjna naprawa Instalacji wodno-
Wymiana poziomów instalacji wody lWymiana odcinków rur stalowych

4270 użytkowej i p. poż. na parterze 0,00 19950,00 19950,00 ocynkowanych, - wymiana trójników z żeliwa' oś. Tysiąclecia
R_ Mielczarskiego kanalizacyjnej

budynku ciagllwego ocynkowanego, - izolacja

rurociągów otulinami, - wykonanie podejść

dopływowych do pionów
__ •• 0. ---I" -----_ .. '"

został ogłoszony przetarg nieograniczony

80195 4270 Remont sanitariatów i natrysków
wymiana instalacji wod-kan, ułożenie

0,00 46424,00 0,00
otwarcie ofert 27.08.2015 r. Zadanie

·glazury, montaż armatury sanitarnej, remontowe zostanie ukończone do końca

Zespół Szkół Technicznych i

I

2015 roku Załęska Hałda-
33 .... -.,.,_ ..... _ .. --.<---.--.-_. __ •. "0.".- ,----_ ..• . ............. _-_ .. -,,,,-0' . , ....... .. "'",

___ .0.0 ••• .._- ....
Ogólnokształcących nr 2

został ogłoszony przetarg nieograniczony
Brynów

·wymiana okablowania instalacji

80195 4270 :Remont instalacji elektrycznch elektrycznej wraz z towarzyszącymi 0,00 320000,00 0,00
otwarcie ofert 27.08.2015 r. Zadanie

remontowe zostanie ukończone do końca
robotami budowlanymi

2015 roku
..._----.. -"-1- ..•..

., ... ,.. J..... __ .,..,.

Prace remontowe zostały rozpoczęte. Została

zerwana stara nawierzchnia podłogi i

80195 4270
I malowanie korytarzy, klatek :remont gabinetu dyrektora szkoły -

0,00 4400,00 0,00
Izrobiona wylewka. Następnym etatpem

I schodowych i pomieszczeń malowanie ścian oraz remont podłogi będzie położenie kafelek na podłodze i

malowanie ścian. Planowany termin

zakończenia prac koniec sierpnia 2015

.......... _--.' .. ----,---------- -- ---_.,. '_"'_0 .. "._ ..
: remonty budynku związane z przeniesienie środków na inne przeniesienie środków na inne zadania

80195 4270 :odwodnieniem i zabezpieczeniem ·zadania remontowe zgodnie z ZPM 20000,00 0,00 0,00 remontowe zgodnie z ZPM 348/15 z dnia

~~edwwilgociowym ·348/15 z dnia 2015-07-28 2015-07-28
_._-----
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34 Zespół Szkół Technicznych i
Ogólnokształcących nr 3

Jo.r:~
, \'----~

80195

80130 I 6057

4270
pozostale prace remontowe w
otoczeniu
:szkoły/przedszkola/jednostki
oświatowej

:Atelier na czasie-modernizacja studia
'I ciemni fotograficznych

remont parkingu w otoczeniu terenu
szkolnego

Przebudowa budynku Zespolu Szkól
Technicznych i Ogólnokształcących Nr
3 im, E.Abramowskiego w ramach

:zadania "Atelier na czasie-
modernizacja studia i ciemni
'fotograficznych", Prace będą polegały ,
'na: robotach w zakresie burzenia, .
:roboty ziemne, roboty murarskie i
murowe, betonowanie,kladzenle i
,wykladanie podlóg, tynkowanie,
wnoszenie konstrukcji ze stali
'konstrukcyjnej, okna, drzwi i
podobne elemmenty, roboty
malarskie, roboty instalacyjne
elektryczne, lokalna sieć
komputerowa, urzadzenia sieciowe,
:instalowanie urzadzeń grzewczych,
wentylacyjnych i klimatycznych,
roboty instalacyjne w zakresie
urzadzeń sanitarnych.

0,00

765000,00

15600,00

807500,00 10036,80

0,00

Pracebędą wykonane wewnątrz terenu
szkoły od poludniowej strony budynku·
rozpoczęcie sierpień 2015r. Z uwagi na
prawie coroczne zalewanie piwnic i
pomieszczeń gospodarczych (przez burze i
nawalnice) i dojazd ciężkiego sprzętu celem
usunięcia awarii [Straż Pożarna, Wodociąg
itp.)· konieczny jest remont wewnętrznego
parkingu. Na dotychczasowej powierzchni,
która jest podmywana przez wodę tworzą się
zapadliska i uszkodzenia asfaltu. Remont
będzie wymagal wymiany zużytej
nawierzchni asfaltowej na nową, co zwlekszy
bezpieczeństwo zarówno mlodzieży i
pracowników jak również pomoże zapobiec
zalewaniu obiektu szkolnego. Planowany
termin zakończenia prac - 30.09.2015r.

W ramach wykonania paragrafu oplaeona
fakturę VAT za "Opracowanie dokumentacji
projektowej i przebudowy budynku Zespolu
SzkólTechnicznych i Ogólnokształcących nr 3
im. E. Abramowskiego w ramamach zadania:
Atelier na czasie-modernizacja studia i ciemni
fotograficznych" przez firmę Projektowanie i
Wykonawstwo "50FT-PONT" Pawel Dygdoń
ul. Kolista 25 Katowice. Prace zostały
zaplanowane na lata 2014·2020 w ramach
projektu unijnego ZIT.

Piotrowice-
Ochojec

UE/WPI
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35
Zespół Szkół Zawodowych Nr

3 Im. Adama Kocura

36 Zespół Szkół Nr.l
Im.gen.Jerzego Zlętka

80130

80195

80195

80195

80195

80195

6059 .Atelier na czasie- modernizacja studia

: i ciemni fotograficznych

4270 remont dachu, zadaszeń i kominów

4270

+------ -- ..__.._--_.
;pozostałe prace remontowe w

otoczeniu
;szkoły/przedszkola/jednostki

;oświa!Qwei

6057
Nauczycielem wszystkiego jest

praktyka - modernizacja bazy

warsztatowo dydaktycznej

Nauczycielem wszystkiego jest

6059 praktyka - modernizacja bazy

'warsztatowo dydaktycznej

Zakup usług remontowych, Ol
4270 remonty, awaryjna naprawa dachu

I/Iub obróbek blacharskich

Przebudowa budynku Zespołu Szkół

Technicznych i Ogólnokształcących Nr

3 im. E. Abramowskiego w ramach

zadania "Atelier na czasie-

modernizacja studia i ciemni

fotograficznych". Prace będą polegały

. na: robotach w zakresie burzenia,

roboty ziemne, roboty murarskie i

murowe, betonowanie,kładzenie i
wykładanie podłóg, tynkowanie,

wnoszenie konstrukcji ze stali

konstrukcyjnej, okna, drzwi i

podobne elemmenty, roboty

.malarskie, roboty instalacyjne

;elektryczne, lokalna sieć

komputerowa, urzadzenia sieciowe,
; instalowanie urzadzeń grzewczych,

wentylacyjnych i klimatycznych,

roboty instalacyjne w zakresie

,urzadzeń sanitarnych.

Remont świetlików

; dachowych,wymiana przewodów

instalacji odgromowej na dachu

:warsztatów szkolnych

,Remont ogrodzenia terenu szkoły

Modernizacja i wyposażenie pracowni

i warsztatów szkolnych w pomoce do

kształacenia w zawodzie elektryk,

elektronik i górnik

;Modernizacja i wyposażenie pracowni;

i warsztatów szkolnych w pomoce do '

kształacenia w zawodzie elektryk,

elektronik i górnik

,awaryjny remont dachu podczas

:przegłądu rocznego po zimie zostały

wykryte ubytki w papie na dachu

: konieczna jest wymiana połaci dachu,

pomiędzy kominami a opierzeniem

wystepuja bardzo duże szczelin,

konieczna jet również wymiana

skorodowanych rynien i gzymsów

135000,00

40000,00

0,00

1192500,00

210441,00

0,00

142500,00

40000.00

2800,00

1235000,00

217941,00

30524,00

1771,20

1000,00

2800,00

12546,00

2214,00

0,00

W ramach wykonania paragrafu oplacono

fakturę VAT za "Opracowanie dokumentacji

projektowej i przebudowy budynku Zespołu

Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3
im. E. Abramowskiego w ramamach zadania:

Atelier na czasie-modernizacja studia j ciemni
fotograficznych" przez firmę Projektowanie i

Wykonawstwo "SOFT-PONT" Paweł Oygdoń

ul. Kolista 25 Katowice. Prace zostały

zaplanowane na lata 2014-2020 w ramach

projektu unijnego ZIT.

Wykonano remont świetlików dachowych i

instalacji odgromowej na dachu budynku

warsztatów szkolnych w 90% , zapłacono za

wykonanie dokumentacji, pozostały do

wykonania prace wykończeniowe, termin

zakończenia prac 24.08.2015

WykorzYstanóŚ'Oc.iki otrzymane o,j"Fi,my

ubezpieczeniowej. Uzupełniono brakujace

elementy w ogrodzeniu szkoły, które zostały

. tWa!kiQne.
Opracowano dokumentację projektową

przebudowy warsztatów szkolnych, zapłata

100% Podpisano umowę na wykonanie

studium wykonalności projektu-

dokumentacja jest w trakcie przygotowania.

Opracowano dokumentację projektową

przebudowy warsztatów szkolnych, zapłata

100% Podpisano umowę na wykonanie

studium wykonalności projektu -

dokumentacja jest w trakcie przygotowania.

po uzyskaniu zgody na przeprowadzenie

remontu od Slaskiego konserwatora zbytków
przce zostana ukończone 30.08.2015

Janów-
Nikiszowlec

Zawodzie

UE/WPI

UE/WPI

UE/WPI
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Remont korytarzy na II " piętrze Remont korytarzy na I i " płętrze gimnazjum
gimnazjum zgodnie z decyzją zgodnie z decyzją SląskiegoPaństwowego
Sląskiego Państwowego

80195 4270 malowanie korytarzy, klatek
Wojewódzkiego Inspektora 0,00 90 000,00 0,00

Wojewódzkiego Inspektora sanitarnego
schodowych i pomieszczeń

sanitarnego (odgrzybienie i
(odgrzybienie i odmalowanie ścian oraz

odmalowanie ścian oraz położenie
położenie nowych tynków). Remont zostanie

nowych tynków).
zakończony do 31.08.2015 roku.

37
Zespół Szkół nr Z

I 80195
Wymiana instalacji elektrycznej w Została dokonana wymiana instalacji

Murcki
Im. J. Iwaszkiewicza 4270 remont instalacji elektrycznych

remontowanej części szkoły tj. I i "
0,00 40000,00 0,00

elektrycznej w remontowanej części szkoły tj.
piętro gimnazjum (korytarze, klatki II " piętro gimnazjum (korytarze. klatki
schodowe). schodowe). Koniec remontu 10.08.2015 roku.

- --... -_.-. - -- - - ; - --- --- ... - ._._ ..

Ocieplenie budynku wraz zwymianą

Ocieplenie budynku wraz zwymianą
parapetów i rynien na dzień 31.08.2015

80195 . 6050 modernizacja elewacji
parapetów i rynien.

250000,00 120000,00 93659,31 Ibędzie wykonane w 80%.Zakończenie prac
remontowych planowane jest na koniec 15
września 2015 roku.

38 ! Zespół Szkół Nr 41m. Tomasza
Klenczara

39 Zespół Szkół nr 7 w
. Katowicach Im. St. Mastalerza

((/

Międzyszkolny Ośrodek
SportowyAl

WYdrUkzda:201~

l, ,'" ~
" ...------

40

80195 4270 I remont sal zajęć, pracowni i klas
'lekcyjnych z zapleczem

80195 4270 remont dachu, zadaszeń i kominów

80195 6050 i inwestycje dotyczące sal zajęć, sal
llekcvjnvch i pracowni

80195 6050 inwestycje dotyczące sal zajęć, sal
lekcyjnych i pracowni

zerwanie starej podłogi, renowacja i
uzupełnienie parkietu, naprawa i
uzupełnienie Instalacji elektrycznej,
gładź na ścianach i suficie, malowanie
I nałożenie tynku strukturalnego.

10000,00 0,00
prace w toku, planowane zakończenie w
ostatnich dniach sierpnia 20150,00

Kostuchna
.poloźenie nowej warstwy papy,
.naprawa uszkodzeń i obudowanie
'kominów, naprawa i obicie gzymsów.

34978,69 prace zakończone60000,00

39911,64
Zakupiono labolatoryjną kruszarka szczękowa
wraz z dodatkowym wyposazeniem, piec do
oznaczania popiołów w paliwach stałych

- -iia-kup-poiiioc~; dydaktycznyChdO----- - ----

:przeprowadzania egzaminów
'zawodowych - tytuł technika

_____ :.Ilm[Ql!.~iJ9!1~!in s!i!~_h , • ..

40000,00

Modernizacja salw celu wykonania
nowej pracowni
komputerowej. likwidacJa ściany
pomiędzy salą nr 33 a salą 33a,
zamurowanie drzwi do sali
Ba,pomalowanie korytarza szkolnego
w miejscu zamurowanych drzwi,
wymiana instalacji elektrycznej w
pracowni, wymiana oświetłenla,
modernizacja wentylacji sali,
przeniesienie przyłącza
światłowodowego, wykonanie gładzi
gipsowych, malowanie pracowni,
uzupełnienie wykładziny podłogowej,
wykonanie nowej sieci podłączeń
kaźdego stanowiska komputerowego

Zakres prac: likwidacja ściany pomiędzy salą
nr 33 a salą 33a, zamurowanie drzwi do sali
33a, pomalowanie korytarza szkolnego w
miejscu zamurowanych drzwi, wymiana
instalacji elektrycznej w pracowni, wymiana
oświetlenia, modernizacja wentylacji sali,
przeniesienie przyłącza światłowodowego.
wykonanie gładzi gipsowych, malowanie
pracowni, uzupełnienie wykladziny
podłogowej, wykonanie nowej sieci
podłączeń każdego stanowiska
komputerowego. Odbiór prac nastąpił 6
sierpnia 2015r. Wykonanie rzeczowe 100%

Załęże80000,00 80000,00 80000,00
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Technikum Nr 8 w Katowicach
41 im. Obrońców Poczty Polskiej

w Gdańsku

42 Pałac Młodzieży Im. Prof.
Aleksandra Kamińskiego

'\

ę ''---

80195

80195

80195

80195

85495

85495

85495

85495

4270 awaryjna naprawa instalacji C.O.

4270 awaryjna naprawa instalacji
,elektrycznej

4270 awaryjna wymiana okien

4270 awaryjny remont sal zajęć, pracowni i
I klas lekcyjnych

4270 awaryjna naprawa instalacji C.O.

4270 'awaryjna naprawa Instalacji wodno-
kanalizacyjnej

I

Wymiana pompy do pieca
centralnego ogrzewania oraz naczynia
wzbiorczego układu otwartego.

1. Wymiana instalacji elektrycznej w
sali komputerowej (po przepaleniu)
tj.nowa inslalacja,gniazdka,oprawy
oświetleniowe.
2.Przeniesienie wyłącznika głównego
prądu p.pż.Wykonanie instalacji
przewodem niepalnym od wejścia do
rozdzielni głównej .Przeróbka
rozdzielni głównej,montaż
dodatkowej tablicy
rozdzielczej.Montaż wyłacznika RFXz
wyzwalaczem wzrostowym. (zalecenie
p.poż)

wymiana 3 małych okien w szatni oraz
1 dużego na portierni z powodu
nieszczelności.

·1.Wykonanie nowego sufitu z płyt
gispowo-kartonowych (stary sufit w
bardzo złym stanie technicznym).

.Malowanie dwóch klas.
I 2.Remont podłogi przedsionka do sali
lekcyjnej oraz w sali
lekcyjnej(Zerwanie wykładziny,starych
desek oraz płyt wiórowych-wykonanie

.nowej wylewki,ulożenie płytek
gresowych.

uszkodzenie licznika i brak możliwości
odczytu faktycznie zużytej ilości ciepła,

wymiana pompy wraz z przeróbką
'instalacji wodnej do filtra wody
basenowej

T-----· . -_.- --- . . -zakup pompy doCOdla,;orzeti ---- -.

wymiany uszkodzonej w budynku
mieszkalnym PM ,wielokrotne

! awaryjna naprawa/wymiana urządzeń naprawy nie dały spodziewanego
efektu-system grzewczy jest

; niewydolny co skutkuje.
,. .. ... OI.I'.da2rllDlem !l1leszkań ..._

.. pomalowanie pomieszczeń
'awarYJnemalowanie korytarzy, klatek db ik . d ..

h d h
. .. po asenla wy", aJącez ecvzjr

.sc o owyc Ipormeszezen 'SANEPID

4270

4270

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2539,00

10 500,00

5000,00

33500,00

3000,00

6500,00

4000,00

20000,00

2537,22

10485,50

4833,90

33479,50

5289,00

3820,00

0,00

prace zostały wykonane w pełnym zakresie

prace zostały wykonane w pełnym zakresie

prace zostały wykonane w pałnym zakresie

sufit został wyremontowany. Pomalowana
została jedna klasa.W drugiej sali lekcyjnej
trwa jeszcze remont podłogi.Po zakonczeniu
remontu podogi nastapi malowanie klasy.
Prace zostaną zakończone do 28.08.2015.
Remont podłogi wynikł w trakcie remontu
prowadzonego w klasie.

awa',ylna'wymianalicinlh tO~(jnla ...
07.08.2015 został złożony wniosek o
dodatkowe środki (1674,00), zgodnie z
kosztorysem wykonawcy całkowity koszt
wymiany to 4674,00 termin realizacji

.. ..,wrle.sig,ń2Q15_....

awaryjna wymiana pompy elektycznej w
stacji uzdatniania wody basenowej (
demontaż starej pompy spalonej i montaż
nowej wraz z przeróbką intalacji wodnej)

awaryjny zakup pompy Rundfoss ups -32 do
CO na porzeby budynku mieszkalnego PM

0,00
prace w toku spodziewany termin
zakończenia początek września 2015

Śródmieście

Śródmieście
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zabezpieczenie ściany szczytowej
rabezPieczenie szczytowej ściany budynku

85495 6050 modernizacja elewacji
budynku od strony Żwirki i Wigury

0,00 25000,00 0,00 przed wilgocią termin realizacji wrzesień
(uszkodzenie znajduje się nad

2015
..widownia teatru l

inwestycje dotyczące dróg, wydatek inwestycyjny dotyczący
rezygnacja z wydatku inwestycyjnego85495 6050 parkingów, chodników, schodów parkingu wewnętrznego PM (budowa 25000,00 0,00 0,00

zewnętrznych, nawierzchni itd. szlabanu)
dotyczącego parkingu wewnętrznego PM

85495 6050 inwestycje dotyczące hal sportowych
izolacja przeciwwilgociowa ściany

80000,00 80000,00 0,00
zabezpieczenie przed wilgocią termin

wewnętrznej sali gimnastycznej realizacji wrzesień 2015

1) opis dot kol. 12

BO - Budżet Obywatelski
J - zadania jednoroczne
WPI - zadania wielaletnie ze środków własnych
UE!WPI - zadania wielaletnie z udziałem środków UE

~

!Sporząci~ił (imię i nazwisko, te·i.);··············································· .

!Aleksandra Sontag 7054187

lZ1ALl" EDn<ACJI

~6.0g.WAr/~
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