Przyjête priorytety robót obejmowa³y:  kontynuacjê wymiany stolarki
okiennej w mieszkaniach,  remont klatek schodowych,  remonty i modernizacjê dwigów osobowych,  realizacjê robót niezbêdnych do wykonania, a wynikaj¹cych z przegl¹dów zasobów mieszkaniowych,  remonty lokali u¿ytkowych. Nak³ady na realizacjê remontów
by³y mniejsze o 30,6% tj. o 1637.180 z³
w stosunku do 2002 roku.
Struktura wydatków przedstawia siê nastêpuj¹co: 1. Wymiana stolarki okiennej i inne
roboty stolarskie  2.459.240 z³ (46,1%), 2.
Remonty g³ówne dwigów osobowych 
580.260 z³ (10,8%), 3. Roboty dekarskie 
428.590 z³ (8%), 4. Remonty w lokalach u¿ytkowych  396.420 z³ (7,4%), 5. Roboty
brukarskie  323.460 z³ (6,1%), 6. Modernizacja placów zabaw  255.950 z³ (4,8%), 7.
Roboty ró¿ne (regresy i nieprzewidziane) 
219.950 z³ (4,2%), 8. Roboty ogólnobudowlane, usuwanie ksylamitu  216.410 z³ (4,1%),
9. Roboty instalacyjne  216.270 z³ (4,1%),
10.Remont klatek schodowych  178.700 z³
(3,3%), 11.Remont elewacji  65.379 z³
(1,2%), Razem: 5342.970 z³
Z-ca prezesa zarz¹du
HENRYK WILK

Remonty w budynkach w 2003 rr..
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Na Zagórskiej praca wre
Zagórska  Pó³noc
Na realizacjê remontów w osiedlu przewidziano 1.408.907 z³.; wykonano prace
wartoci 1.350.138 z³ (96%). Niewykorzystana kwota zasili fundusz remontowy
2004 r. i bêdzie przeznaczona na wymianê okien.
Zrealizowano pe³ny zakres planowanych robót w wymiarze rzeczowym: Zaplanowano 812, a po przydzieleniu dodatkowych rodków wymieniono 868 okien
za 765.760 z³. Wymieniono 19 drzwi wejciowych do budynków: przy ul. Kujawskiej 19 (6), Pomorskiej 71/73 (4), Pomorskiej 88 (3), Pomorskiej 100 (3), Konarskiego 8, Konarskiego 10 i w. St. Kostki (po 1)  wartoci 28.010z³.
Dachy omiu budynków o powierzchni
3010 m2 pokryto papami zgrzewalnymi
za kwotê 220.000 z³. Pokryto papami budynki przy ul. Mazurskiej 68 (5 klatek),
w. St. Kostki 3 a, 5 a, 7, 7a, 9, 11a i 15.
W ramach innych robót dekarskich za
19.979 z³ wymieniono obróbkê blacharsk¹ na budynkach krytych pap¹. Wyremontowano trzy klatki w budynku przy
ul. ród³owej 19; zaplanowano 12.000 z³,
STRONA 14

pe³ny zakres robót kosztowa³ 10.534 z³
(88%).
W ramach robót ogólnobudowlanych za
16.000 z³ wykonano remont gzymsów na
budynkach przy ul. w. St. Kostki oraz
p³yt balkonowych na budynkach przy ul.
Pomorskiej 100, Konarskiego 8 i 10, ród³owej 17a oraz przebudowano wejcia
do piwnic w budynkach przy ul. Spó³dzielczej 7, 5 i 9. Zrealizowano zaplanowane remonty instalacji odgromowych
budynków przy ul. Mazurskiej 68 i 77 (40
uziomów wartoci 13.190 z³). W ramach
robót brukarskich 15.000 z³ przeznaczono na wykonanie alejek na placu zabaw
przy ul. Konarskiego 5. Za rodki z pozycji roboty ró¿ne wymieniono nawietla klatek schodowych w budynku przy ul.
Mazurskiej 68 (5 kompletów na wszystkich
klatkach). Zap³acono wykonawcy za 3 komplety nawietli; 2 komplety bêd¹ sfinansowane ze rodków na remonty w 2004 r.
Zmodernizowano plac zabaw i zamontowano nowe urz¹dzenia za kwotê 96.335
z³. PZU przekaza³o na ten cel 10.000 z³.
W ramach remontów lokali u¿ytkowych
za 113.894 z³ wykonano czêciow¹ wy-

mianê okien w pawilonie przy ul. Szczeciñskiej 11, w lokalu u¿ytkowym w budynku przy ul. Zagórskiej 17 wymieniono okna i drzwi wejciowe do lokalu;
wymieniono okna w dwóch lokalach w
budynku przy ul. ród³owej 19.
Kwotê 128.214 z³ przeznaczono na wymianê dwigu w budynku przy ul. Szczeciñskiej 17 II klatka oraz prace zwi¹zane z bezpieczeñstwem u¿ytkowania dwigów w osiedlu.
Zza kierownika administracji
MIROS£AW KOWALSKI

Zagórska  Po³udnie
Zakres prac do wykonania w 2003 r.
dostosowano do posiadanych rodków
1.715.215 z³, w tym na: na remonty 
1.311.018 z³, na konserwacjê  259.197 z³,
na remonty dwigów  145.000 z³.
Realizacja zakresu rzeczowego i finansowego planu remontów w poszczególnych grupach robót przedstawia siê nastêpuj¹co: l ocieplenie budynków (plan
finansowy 8.000 z³)  ocieplono szczyt
budynku przy ul. Boh. Warszawy 11, l
wymiana stolarki okiennej i inne roboty
stolarskie (610 619 z³)  wykonanie
594.434 z³ (98 %)  wymieniono 523
okna, oraz 9 drzwi wejciowych do kla-

