
Program Zada ń  Spo łecznych  i  Gospodarczych  Miasta Katowice  na  2017  rok -  errata 

Zakupy inwestycyjne: 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 

Było: Zakup  audiobooków  i  sprzętu  komputerowego  dla Miejskiej  Biblioteki  Publicznej  Filii nr 9  w 

Katowicach -  Piotrowice  -  Ochojec 

Jest: Zakup tablicy  interaktywnej  i dwóch  komputerów  stacjonarnych  do  MBP  Filia 27  —  Kostuchna 

Remonty: 

obrona cywilna 

Było: konserwacje i  naprawy  obiektów przy ul. Pszczy ńska 20  i  Wczasowa 8 

Jest: skre ś lono 

serwis urządzeń  teleinformatycznych łączności  przewodowej  i bezprzewodowej  RZKiM 

Było: 191 000 z ł  

Jest: 192 000 z ł  

zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Międzynarodowego Centrum Kongresowego Katowice 

Było: Miejski  Oś rodek  Sportu i Rekreacji 

Jest: Wydzia ł  Sportu  i Turystyki 

Wydzia ł  Kultury / Katowice Miasto Ogrodów — Instytucja  Kultury  im.  Krystyny  Bochenek 

Było: 

Wydział  Kultury/ 

Katowice Miasto 

Ogrodów—Instytucja 

Kultury im. Krystyny 

Bochenek 

malowanie sufitów i ścian w przestrzeni holi 

KMO 
naprawa i malowanie ścian i sufitów w przestrzeniach holi KMO 

śródmieście 

80 000 

remont pokrycia dachowego remont pokrycia dachowego nad salą  koncertową  oraz częś cią  gastronomiczną  70 000 

remont toalet z przystosowaniem dla 

potrzeb osób niepe łnosprawnych 

wykonanie prac niezbędnych do dostosowania obiektu do wymogów osób 

niepe ł nosprawnych —Instalacja urządzeń  sanitarnych oraz doposa żenie pomieszcze ń  w 

niezbędny sprzęt spe łniający wymogi przepisów w tym zakresie 

40 000 

wymiana drzwi w Sali widowiskowej, 

spełniające normy BHP 

demonta ż  starych drzwi, uzupe łnienie ubytków po demonta żu oraz monta ż  ościeżnic i 

nowych drzwi sali koncertowej ,  spe łniających wymogi przepisów p. opoi. oraz BHP 
72 000 

remont pomieszcze ń  MUSIK -wykonanie prac 

niezbędnych z uwagi na zmian ę  
przeznaczenia pomieszcze ń  dla celów 

realizacji dzia ła ń  statutowych KMO. 

demonta ż  starych powłok ściennych I podłogowych, uzupe łnienie ubytków, naprawę  

Instalacji wodnokanalizacyjnej, elektrycznej i wentylacyjnej oraz adaptacj ę  pomieszcze ń  
dla nowych celów. 

130 000 

remont fragmentów elewacji 
remont fragmentów elewacji, złuszczone powłoki malarskie, obluzowane mocowania 

paneli zewnętrznych 
35 000 

remont bramy wjazdowej do podziemnego 

gara żu 
remont bramy wjazdowej do podziemnego gara żu na poziomie (44 15 000 

remont sali dydaktycznej na 2 sala 204 - 

wykonanie prac niezbędnych z uwagi na 

zmianę  przeznaczenia pomieszcze ń  dla celów 

realizacji dzia ła ń  statutowych KMP. 

demonta ż  starych powłok ś ciennych  I  pod łogowych oraz rozbiórkę starych mebli, 

uzupe łnienie ubytków, naprawę  Instalacji elektrycznej i wentylacyjnej oraz adaptacj ę  

pomieszcze ń  do nowych celów. 

28 000 

wymiana Instalacji elektrycznej  i 

o świetleniowej w Sali głównej i holach 

demonta ż  starej instalacji elektrycznej, o świetleniowej i skrzynek bezpiecznikowych oraz 

modernizacj ę  przyłączy i monta ż  nowej, odpowiadającej obowi ązującym przepisom 

instalacji elektrycznej I o świetlenia 

92 000 



Jest: 

Wydział  Kultury/ 

Katowice Miasto 

Ogrodów—Instytucja 

Kultury im. Krystyny 

Bochenek 

malowanie  sufitów  i ś cian w pr•,trzeni hol 

KMO 
naprawa  i malowanie  ś cian i  sufitów w  przestrzeniach  holi KMO 

śródmie ście 

80 000 

re mont   pokrycia  dachowego remont pokrycia dachowego  nad  sal ą  koncertow ą  oraz  częś ci ą gastronomiczn ą  70 000 

remont toalet  na  IV piętrze budynku przy PI 

Sejmu  ś ląskiego 

wyrniana uszkodzonych elementów wyposa żenia, instalacja  urządze ń  sanitarnych, 

wymiana uszkodzonych p łytek ś ciennych i pod łogowych, doposa żenie pomieszcze ń  w 

niezbedny  sprzęt 

40 000 

remont  pomieszcze ń  MUSIK  -wykonanie  prac 

niezb ędnych z uwagi na zmian ę  

przeznaczenia pomieszcze ń  dla  celów 

realizacji   dzia ła ń  statutowclyMO 

demonta ż  starych pow łok ś ciennych i pod łogowych, uzupe łnienie ubytków, naprawa 

instalacji wodnokanalizacyjnej, elektrycznej i  wentylacyjnej  oraz adaptacj ę  pomieszcze ń  

dla nowych celów 

100 000 

___________ 

29 000 remont  fragmentów  elewacji 
remont fragmentów elewacji, z łuszczone pow łoki malarskie, obluzowane mocowania 

paneli zewn ętrznych 

remont bramy wjazdowej do podziemnego 

gara żu 
remont bramy wjazdowej do podziemnego gara ż u  na  poziomie (-)4 15 000 

remont sali dydaktycznej na 2  sala 204  -

wykonanie prac niezb ędnych z uwagi  na 

zmian ę przeznaczenia pomieszcze ń  dla  celów 

realizacji dzia ła ń  statutowych KMP 

demonta ż  starych pow łok ś ciennych i pod łogowych oraz rozbiórk ę  starych  mebli, 

uzupe łnienie ubytków, napraw ę  instalacji elektrycznej  i  wentylacyjnej  oraz  adaptacj ę  
„ 

Pomieszcze ń  do nowych celów 
 

28 000 

remont wentylacji w pomieszczeniach na IV 

pi ętrze budynku 
remont, udro żnienie wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach na  IV  pi ętrze budynku 200 000 

Projekty przyj ę te do realizacji  w  ramach bud żetu obywatelskiego na  2016 rok: 

Dqb: 

By ło: 

7. 
Wydzia ł  Kultury/ Miejski 

Dom Kultury "Koszutka" 

Zakup nowo ś ci  wydawniczych,  gier 

planszowych  I  wyposa żenie Filii Nr 17 

Zakup  nowości  ksi ążkowych.  Zakup  gier planszowych. 

_Zakup wyposa żenia. 

Miejski Dom  Kultury  'Koszutka", Filia  'D ąb",  ul. 

Krzyżowa ł  
20 0001 

Jest: 

Wydzia ł  Kultury  /  Miejska Zakup nowości wydawniczych, gier Zakup nowoś ci ksi ążkowych. Zakup gier planszowych. Miejska Biblioteka Publiczna, Filia Nr 17,  ul.  Krzy żowa 

Biblioteka Publiczna planszowych  i  wyposa żenie MBP Filia Nr 17 Zakup wyposa żenia. I 
20  000 

WICEPREZYDENT  IASTA ATOWICE 

a  Szuba 
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