UCHWAŁA Nr XX/169/2012
Rady Dzielnicy XI Podgórze Duchackie
z dnia 9 lipca 2012 roku
w sprawie ustalenia wstępnej listy rankingowej prac remontowych szkół
podstawowych, gimnazjów i przedszkoli w 2013 roku.
Na podstawie § 6 ust. 1 pkt 1 Statutu Dzielnicy XI Podgórze Duchackie
stanowiącego załącznik nr 11 do uchwały nr LXVII/660/96 Rady Miasta Krakowa z
dnia 18 grudnia 1996 r. w sprawie organizacji i zakresu działania dzielnic (tekst
jednolity: Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z dnia 6 listopada 2002 r.
Nr 243 poz. 3278, z późn.zm.) Rada Dzielnicy XI Podgórze Duchackie uchwala, co
następuje:
§ 1.
Ustala się wstępną listę rankingową prac remontowych szkół podstawowych,
gimnazjów i przedszkoli w 2013 roku:
I. Zespoły szkół ogólnokształcących
1.

Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 7, ul. Czarnogórska 14
1. wymiana stolarki okiennej oraz luksferów
2. kontynuacja wymiany płytek PCV w kuchni, salach lekcyjnych i na
korytarzach
3. wymiana drzwi zewnętrznych oraz wewnętrznych
4. montaż termoregulatorów przygrzejnikowych
5. modernizacja kotła c.w.u. wraz ze zbiornikiem
6. modernizacja nawierzchni podwórka i wejścia głównego
7. wymiana ogrodzenia i bram wjazdowych
8. malowanie elewacji

II. Gimnazja
1.

Gimnazjum nr 27, ul. Malborska 98
1. kontynuacja wymiany stolarki okiennej
2. montaż termoregulatorów przygrzejnikowych
3. kontynuacja remontu instalacji elektrycznej (parter i suterena)
4. remont nawierzchni schodów zewnętrznych
5. wymiana luksferów na klatkach schodowych
6. remont kanalizacji zewnętrznej
7. wymiana ogrodzenia
8.wymiana płytek PCV w salach lekcyjnych
9. wymiana wewnętrznej stolarki drzwiowej
10. usunięcie zagrzybień i wykonanie izolacji przeciwwilgociowej
11. przełożenie i uzupełnienie opaski
12. remont i malowanie elewacji

2.

Gimnazjum nr 28, ul. Bujaka 15
1. wymiana płytek PCV na korytarzach
2. wymiana ogrodzenia
3. wymiana stolarki okiennej
4. realizacja zaleceń ekspertyzy dot. pęknięć murów: naprawa ściany
szczytowej sali gimnastycznej, odwodnienie terenu, miejscowe wzmocnienie
fundamentów, naprawa uszkodzeń

III. Szkoły podstawowe
1.

Szkoła Podstawowa nr 27, ul. Podedworze 16
1. wymiana luksferów na klatce schodowej
2. montaż termoregulatorów przygrzejnikowych
3. remont czterech sanitariatów nauczycielskich
4. wymiana oświetlenia w sali gimnastycznej na energooszczędne
5. wymiana stolarki okiennej
6. wymiana płytek PCV w salach lekcyjnych
7. adaptacja pomieszczenia po mieszkaniu służbowym na cele dydaktyczne
8. wymiana wewnętrznej stolarki drzwiowej w salach na I piętrze
9. wymiana nawierzchni asfaltowej na trzech boiskach
10. remont (podwyższenie) ogrodzenia
11. remont elewacji

2.

Szkoła Podstawowa nr 55, ul. Dobczycka 20
1. kompleksowy remont kuchni
2. wymiana płytek PCV na korytarzach i w salach lekcyjnych
3. remont nawierzchni schodów zewnętrznych
4. powiększenie parkingu

3.

Szkoła Podstawowa nr 162, ul. Stojałowskiego 31
1. wymiana stolarki okiennej
2. kontynuacja wymiany ogrodzenia
3. remont elewacji, likwidacja pęknięć ścian konstrukcyjnych, wykonanie
miejscowej izolacji pionowej fundamentów
4. malowanie ścian w części budynku
5. wymiana wszystkich drzwi zewnętrznych
6. wymiana linoleum w salach lekcyjnych
7. montaż termoregulatorów przygrzejnikowych
8. montaż krat w archiwum

IV. Przedszkola
1.

Przedszkole nr 6, ul. Bujaka 17
1. remontu sanitariatu
2. wykonanie izolacji pionowej fundamentów w patio
3. wykonanie opaski wokół budynku
4. montaż termoregulatorów przygrzejnikowych
5. remont nawierzchni chodników w ogrodzie
6. wymiana ogrodzenia
7. malowanie elewacji

2.

Przedszkole nr 22, ul. Przykopy 10
1. wydzielenie klatki schodowej, wykonanie oddymiania, modernizacja
przewodów wentylacyjnych
2. remont ogrodzenia
3. remont nawierzchni schodów zewnętrznych
4. cyklinowanie parkietu w sanitariacie i pomieszczeniach na II piętrze
5. wymiana przeszkleń w wiatrołapie

3.

Przedszkole nr 32, ul. Czarnogórska 16
1. wymiana ogrodzenia
2. wymiana parkietów w pięciu oddziałach i salce teatralnej
3. wymiana nawierzchni chodników
4. remont elewacji (uzupełnienie tynku i malowanie)

4.

Przedszkole nr 33, ul. Rżącka 1
1. zabezpieczenie stropu pod pomieszczeniami administracyjnymi
2. ocieplenie ścian zewnętrznych
3. montaż termoregulatorów i remont instalacji wewnętrznej c.o.
4. remont nawierzchni i odwodnienia parkingu oraz uzupełnienie opaski wokół
budynku
5. wykonanie izolacji pionowej fundamentów przy kotłowni i magazynie

5.

Przedszkole nr 51, ul. Estońska 2
1. wymiana okapów kuchennych
2. wymiana pięciu szt. drzwi wewnętrznych
3. wymiana świetlika w stropie
4. remont nawierzchni chodnika
5. montaż termoregulatorów przygrzejnikowych
6. wymiana aluminiowej instalacji elektrycznej
7. wykonanie izolacji pionowej fundamentów oraz przełożenie opaski wokół
budynku

6.

Przedszkole nr 163, ul. Podedworze 2a
1. utwardzenie nawierzchni przy piaskownicach
2. cyklinowanie parkietów w pięciu salach
3. remont nawierzchni schodów wewnętrznych
4. malowanie holu i klatki schodowej ocieplenie ścian zewnętrznych
5. ocieplanie ścian zewnętrznych

7.

Przedszkole nr 179, ul. Sanocka 4
1. reont sanitariatów
2. remont tarasu i nawierzchni chodników w ogrodzie
3. remont ogrodzenia
4. wymiana czterech szt. stolarki okiennej
5. przełożenie parkietu w jednej sali i cyklinowanie parkietu w dwóch salach
6. przełożenie opaski
7. malowanie elewacji
8. malowanie ścian i szatni

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady i Zarządu
Dzielnicy XI Podgórze Duchackie
Krzysztof Sułowski

