
Stan realizacji planów remontowych za 2018 r. w rozbiciu na poszczególne osiedla.

Na  koniec  listopada  2018  roku  na  poszczególnych  osiedlach  realizacja  planu  remontowego

przedstawia się następująco;

Osiedle WP I

• z planowanych remontów nie wykonano jedynie modernizacji instalacji hydrantowej (tzw.

„mokre pion”) w budynkach przy ul. Kapelanów Wojskowych 1, 3 i 4 – z otrzymanych

informacji wynika, że realizacja tej inwestycji jest bardzo utrudnione i skomplikowana z

uwagi  na  wąskie  klatki  schodowe  oraz  istniejącą  już  zabudowę  instalacji  gazowej,

elektrycznej i telekomunikacyjnej. Na chwilę obecną nie zdołano wypracować rozwiązania

pozwalającego na wykonanie tej instalacji, prowadzone są konsultacje z firmą wykonawczą

oraz przedstawicielami straży pożarnej.

• remontu  podestów  wejść  do  klatek  schodowych  w  tym  przypadku  zrezygnowano  z

wykonywania remontu w budynkach przy ul. Armii Krajowej 2 i 3 oraz Jedności Narodowej

2, natomiast wykonano remont w budynkach przy ul. Szarych Szeregów 1,2 i 4. Powyższa

zamiana  spowodowana  była  tym,  że  w  bieżącym  roku  we  wskazanych  budynkach,

wykonano  remont  zadaszeń  wejść  do  klatek  schodowych  i  zasadnym  było  również

wyremontowanie podestów. Natomiast w budynkach przy ul. Armii Krajowej oraz Jedności

Narodowej remont zadaszeń planowany jest na rok 2019 i w tym też czasie planowane jest

wykonanie remont podestów.

• Na ukończeniu jest remont podestów wejść do klatek schodowych w budynkach przy ul.

Szarych Szeregów 1,3 i 4.

Łącznie na dzień sporządzenia protokołu na osiedlu WP I wykonano i rozliczono  prace o wartości

1 171 243,92 złotych wynikające z planów remontowych, oraz prace związane z termomodernizacją

16 budynków o wartości 3 194 042,37 złotych.

Osiedle WP II

• w trzech budynkach trwa remont domofonów,

• odstąpiono  od  przebudowy  wiatrołapów  w  budynku  przy  ul.  Marynarzy  5  –  obecnie

poszukujemy nowych tańszych rozwiązań, mając na uwadze konieczność remontu większej

ilości wiatrołapów na osiedlu WP II,

• dokonano rozbiórki toru zjazdowego – nie ujęte w planie remontowym

Nie wszystkie wykonane prace zostały rozliczone np. remont balkonów, remont domofonów czy też

wymiana instalacji wodnej. Na dzień sporządzenia protokołu łącznie na osiedlu WP II wykonano i

rozliczono  prace o wartości  976 338,00 złotych. 

Osiedle 1000-Lecia P.P.

• w trakcie realizacji lub też rozliczania są; malowanie klatek schodowych ul. Batorego 14,

remont domofonów ul. Mieszka I 3,5 i 9, dobudowa balkonów ul. Mieszka I,

• odstąpiono  od  remontu  balkonów  ul.  Kazimierza  Wielkiego  15,  ponieważ  ich  stan  nie

wymaga jeszcze natychmiastowego remontu.

• Poza planem remontowym w trakcie realizacji lub rozliczenia są; wykonanie monitoringu

ul.  Mieszka  I  15,  modernizacja  instalacji  gazowej  ul.  Kosmonautów 10  i  12malowanie

klatek schodowych ul. Mieszka I 5 i 3. 

Łącznie do dnia 27.11.2018 r. na osiedlu 1000-lecia P.P. wykonano i rozliczono  prace o wartości 1

220 762,02 złotych oraz prace związane z termomodernizacją o wartości 799 884,43 złotych.



Osiedle Szczygłowice

• w trakcie realizacji lub też tylko rozliczenia pozostają; instalacja hydrantowa ul. Al. Piastów

12, modernizacja dźwigu Al. Piastów 12A, wymiana pochwytów poręczy.

Łącznie do dnia 27.11.2018 r. na osiedlu Szczygłowice wykonano i rozliczono  prace o wartości

499 694,00 złotych.

Osiedle Pocztowa

• do wykonania pozostaje jeszcze docieplenie stropów piwnic ul. Spółdzielcza 3 i Pocztowa

10.

Na dzień 27.11.2018 r. rozliczono prace o łącznej wartości 406 765,00 złotych.

Podsumowanie kosztów

• planowany odpis na fundusz remontowy w roku 2018 to kwota – 6 029 666,00 zł.

• koszty remontów poniesione na dzień 27.11.2018 r. to kwota – 4 274 802,94 zł., koszty prac

prowadzonych lub nierozliczonych to kwota 1 626 701,85 zł., czyli przewidujemy, że koszty

remontów na koniec roku winny wynieść – 5 901 504,79 zł.

• koszty prowadzonej termomodernizacji to kwota – 4 285 680,00 zł. z czego 4 162 259,00 zł

to pieniądze uzyskane z pożyczki, a 123 321,00 zł to środki własne.

• łącznie na koniec roku 2018, koszty wszystkich remontów wraz z termomodernizacją  to

kwota – 10 187 184,79 zł. 

Wskazane  wyżej  zestawienie  nie  zawiera  kosztów  poniesionych  na  tzw.  bieżące  naprawy,

konserwację i remonty.


