Przyspieszenie realizacji tego zadania jest wynikiem wprowadzenia w czynszu od
1.01.2000 r. dodatkowego odpisu w wysokoci 0,20 z³/m2/mies. z przeznaczeniem na
wymianê stolarki okiennej oraz dzia³añ Rady Nadzorczej i Zarz¹du Spó³dzielni, w wyniku których rodki finansowe uzyskane z wykupu mieszkañ na preferencyjnych warunkach w roku 2001 przeznaczono w znacznej mierze na wymianê stolarki okiennej oraz
póniejszych uchwa³ Rady Nadzorczej o zasileniu funduszu remontowego w ³¹cznej
kwocie 2.000.000 z³ przeznaczeniem na wymianê stolarki.
Dotychczas wymieniono b¹d zrefundowano w Kieleckiej Spó³dzielni Mieszkaniowej 52% stolarki okiennej.
Zaawansowanie i potrzeby dotycz¹ce wymiany stolarki okiennej

Roboty instalacyjne
- wymiana pionów instalacji elektrycznej w budynkach mieszkalnych:
- W³oszka 3-5 pionów,
- Kar³owicza 15-4 piony,
- Nowowiejska 22-2 klatki (V i VI),
- Szczeciñska 3 - l kl.
- wykonanie kanalizacji deszczowej - Zagórska 58,
- remonty instalacji odgromowych na
budynkach Wiosenna 7 i Nowowiejska 5 pierwszy segment.
W ramach korekty planu wykonano kanalizacjê deszczow¹ przy budynku Zagórska 60.

Roboty brukarskie

Remont klatek schodowych - plan obejmowa³ remont 32 klatek w budynkach wraz z
monta¿em nowych skrzynek pocztowych spe³niaj¹cych wymogi prawa pocztowego
1014 szt. oraz wymianê czêci lusarki okiennej wraz z robotami malarskimi w budynku
Kar³owicza 15 - wykonano pe³ny zakres robót oraz w ramach oszczêdnoci dodatkowo
zgodnie z opini¹ Rady Osiedla Zagórska Po³udnie remont klatki schodowej w budynku
Kar³owicza 8.
Realizacja w poszczególnych osiedlach:  Osiedle Zagórska-Pó³noc 5 budynków - 18
klatek + 521 skrzynek,  Osiedle Zagórska-Po³udnie - 2 budynki - 3 klatki w wie¿owcach
+ 209 skrzynek, remont czêci klatki schodowej w bud. Kar³owicza 15 oraz remont klatki
schodowej w budynku Kar³owicza 8,  Osiedle Sady 1 budynki - 8 klatek + 75 skrzynek
oraz dodatkowo zamontowano 66 skrzynek pocztowych,  Osiedle Sandomierskie - 2
budynki wysokie - 3 klatki + 209 skrzynek.
Realizacja robót remontowych na klatkach schodowych od wznowienia w 1998 r. tych
prac, po blisko 10 letniej przerwie,

W ci¹gu 7 lat wyremontowano 66% klatek schodowych.

Roboty ogólnobudowlane
Plan obejmowa³ remonty i przebudowy altanek mietnikowych, wymianê spêkanych
pod³o¿y w mieszkaniach, remonty pionów kominowych, usuwanie usterek w przewodach kominowych, remonty gzymsów i balkonów, ocieplenie stropów pierwszej i ostatniej kondygnacji w budynkach przy ul. w. St. Kostki oraz zabudowê 40 szt. wejæ do
klatek schodowych z wymian¹ drzwi na stalowe w osiedlu Sandomierskim oraz po
korekcie planu dodatkowo 17 szt. w budynkach przy ul. Dalekiej 3, l¹skiej 10.
W roku 2005 r. sfinansowano w zakresie robót ogólnobudowlanych m.in.:
- wymianê spêkanych pod³o¿y w 6 mieszkaniach,
- przebudowê dwóch altan mietnikowych w os. Sady,
- remont pionów kominowych w bud. Nowowiejska 24,
- ocieplenie stropów piwnic i poddaszy (strychy) w budynkach w. St. Kostki
5,7,9,11,13,
- zabudowê 28 szt. wejæ do klatek schodowych z wymian¹ drzwi na stalowe w
budynkach przy ul. Dalekiej 21 do 27, 10 szt. w budynku Sandomierska 154, 2 szt. w
budynku Szczeciñska 3, 17 szt. w budynku Daleka 3 i l¹ska 10
- remont 28 szt. p³yt balkonowych w budynkach: Zagórska 17b, Kar³owicza l, 3, 7,
Bohaterów W-wy 13,15,17.
STRONA 8

wykonano nastêpuj¹ce prace:
- w osiedlu Zagórska-Pó³noc wymianê
nawierzchni ci¹gów pieszych na nawierzchniê z kostki brukowej w rejonie
budynków: Zagórska 19, Konarskiego 11,
Spó³dzielcza 7 i 9, Pomorska 100, Szczeciñska 17 - ³¹cznie 1000 m2,
- w osiedlu Zagórska-Po³udnie wymianê
nawierzchni ci¹gów pieszych na nawierzchniê z kostki brukowej przy budynku Chopina 11 i wykonanie drogi z kostki
brukowej po wykonaniu kanalizacji deszczowej przy budynku Zagórska 58 oraz po
korekcie planu - wymianê nawierzchni
chodników po wykonaniu kanalizacji deszczowej przy bud. Zagórska 60,
- w osiedlu Sady - remont chodników
przy budynku Jesionowa 11 i Wiosenna
2. Jarzêbinowa 4, kolejn¹ zatokê przy budynku Nowowiejska 15 oraz po korekcie
planu wymianê nawierzchni chodników w
rejonie budynków Wiosenna 3,5,7.
- w osiedlu Sandomierskim wymianê ci¹gów pieszych przy budynkach Daleka 19,
Romualda 4 z przystosowaniem do wymogów dróg po¿arowych oraz we wszystkich
osiedlach remonty cz¹stkowe nawierzchni asfaltowych ulic osiedlowych oraz dodatkowo:
- miejsca postojowe w rejonie budynków
przy ul. Mazurskiej 70, Szczeciñskiej 11,
- wymianê nawierzchni chodników przy
bud. Jarzêbinowa 4,
- wymianê nawierzchni chodników
wzd³u¿ budynku Starowiejska 25 w Bielinach.

Remonty g³ówne i bie¿¹ce
dwigów
Z uwagi na wiek wind i dewastacjê po³o¿ono du¿y nacisk na utrzymanie bezpiecznej eksploatacji dwigów.
W zakresie remontów bie¿¹cych zwi¹zanych z bezpieczeñstwem u¿ytkowania
wykonano:

