- wymianê ograniczników prêdkoci w 12 dwigach - Zagórska
57 I i II kl., Chopina 7, 15, Nowowiejska 5/1 i II kl.. Nowowiejska
22 I kl.. Warszawska 47/in kl. Bohaterów W-wy 5, Romualda 2/
Vkl, Sandomierska 74, 76,
- wymianê kabli zwisowych w dwóch dwigach - Warszawska
47/ II kl. Sandomierska 160 I kl,
- wymianê ko³a ciernego i lin w trzech dwigach Chopina 7 i
Nowowiejska 5/I kl. Nowowiejska 24/VI kl.
- wymianê zespo³ów napêdowych w 3 dwigach w budynkach:
Kar³owicza 15, Nowowiejska 22 I i III kl.

Dokonano wymiany dwigów w budynkach: Nowowiejska 15 i
Romualda 4, Szczeciñska 3 i ród³owa 21.
W roku 2005 wykonano pe³ny zakres rzeczowy planu remontów. Wykonawców wybierano w drodze przetargów, na których
uzyskiwano korzystne warunki cenowe, jak równie¿ p³atnicze,
co pozwoli³o zrealizowaæ tak du¿y zakres rzeczowy robót remontowych.
W odbiorach robót ka¿dorazowo uczestniczyli przedstawiciele
Rad Osiedlowych. W protokó³ach odbioru robót jakoæ wykonanych prac oceniono na dobr¹ lub niejednokrotnie wy¿sz¹.

Na remonty w latach 2000 - 2005 wydano odpowiednio:

Inwestycje i remonty
w Zak³adzie Energetyki Cieplnej
Kot³ownie
W kot³owniach wykonano zadania zwi¹zane z wymian¹ czêci
cinieniowej kot³a Nr 3 w kot³owni ¯niwna oraz kontynuowany by³ monta¿ urz¹dzeñ do automatycznej regulacji procesu spalania w kot³ach. Wymiana czêci cinieniowej kot³a dokonywana jest co 15 lat. Koniecznoæ wykonania remontu kot³a okrela
decyzja Urzêdu Dozoru Technicznego, na podstawie cyklicznych
badañ kot³ów (tzw. rewizji kot³a) oraz prób cinieniowych. W
kot³owni Szczeciñska zakoñczono modernizacjê kot³a wodnego WLM - 5 kocio³ Nr 2.
Razem koszty inwestycji w kot³owniach Kieleckiej Spó³dzielni
Mieszkaniowej w 2005 r. wynios³y 460 257 z³. tj. 98,1% planu.

Sieæ cieplna
Poniesione nak³ady finansowe w 2005 r. wynios³y 412 757 z³.
Wykonano ogó³em 344 mb. nowej sieci ciep³owniczej w systemie rur preizolowanych, co stanowi rzeczowo 107,6% a finansowo 96% planu.
£¹czna d³ugoæ istniej¹cych sieci magistralnych, rozdzielczych
i przy³¹czy do budynków z kot³owni wynosi:
- Szczeciñska - 6 051 mb
- ¯niwna - 11 319 mb
Razem 17 370 mb

Monitoring wêz³ów cieplnych
W 2005 r. zrealizowano prace zwi¹zane z rozbudow¹ systemu
monitoringu wêz³ów cieplnych. Zakres prac dotyczy³ u³o¿enia
kabli magistrali transmisyjnej w kwocie 32 574 z³ i doposa¿enia
wêz³ów w urz¹dzenia umo¿liwiaj¹ce przesy³anie danych do stacji bazowej przy ul. Konarskiego 14 - koszt 57 431 z³.
Poniesione nak³ady wynios³y 90 005 z³.
Na dzieñ 31.12.2005 r. z ogólnej iloci 142 wêz³ów pod³¹czonych do monitoringu jest 76 w tym:
- os. Zagórska - Pó³noc - 34 wêz³y,
- os. Zagórska - Po³udnie - 13 wêz³ów,
- os. Sandomierskie - 29 wêz³ów.
Remonty
Poniesione nak³ady na remonty instalacji centralnego ogrzewania oraz monta¿ zaworów podpionowych w 2005 r. wynios³y

205 658 z³, co stanowi 87,5% planu finansowego.
Prace wykonywane by³y przez konserwatorów Zak³adu Energetyki Cieplnej KSM po zakoñczeniu sezonu grzewczego.
Urz¹dzenia i materia³y
Koszty materia³ów i urz¹dzeñ przeznaczonych do wykonywania prac konserwacyjno remontowych sieci i wêz³ów cieplnych
przez konserwatorów Zak³adu Energetyki Cieplnej w 2005 r. wynios³y 154 665 z³, co stanowi 93,7% planu. Znaczn¹ czêæ wydatków w tej pozycji stanowi¹ koszty wymiany liczników ciep³a
(ciep³omierzy) rejestruj¹cych zu¿ycie ciep³a w poszczególnych
budynkach. Liczniki montowane w latach 90. posiada³y przep³ywomierze mechaniczne i stopieñ ich zu¿ycia nie pozwala³ na ponown¹ legalizacjê. Obecnie instaluje siê liczniki ciep³a z przep³ywomierzami ultradwiêkowymi. £¹cznie wymieniono 32 szt. liczników.
Koszt jednego licznika ciep³a wynosi ok. 3 000 z³. Poniesione
nak³ady w poszczególnych osiedlach przedstawiaj¹ siê nastêpuj¹co:
> os. Zagórska - Pó³noc - 46330 z³
> os. Zagórska - Po³udnie - 42 366 z³
> os. Sandomierskie
- 43 956 z³
> os. Sady
- 22013z³
Remonty w kot³owniach
Najwiêkszy zakres prac remontowych prowadzonych w kot³owniach dotyczy urz¹dzeñ odpylaj¹cych. Poprzez zastosowanie
dwustopniowych odpylaczy spalin podniesiona zostanie skutecznoæ odpylania, do 95%, aby nie przekroczyæ dopuszczalnej
wielkoci emisji py³u z kot³a.
W 2005 roku prace wykonywane s¹ na dwóch kot³ach (po jednym zestawie odpylaczy w ka¿dej kot³owni).Poniesiono nak³ady
w wysokoci 447781 z³.
Roboty nieprzewidziane
W 2005 r. nie odnotowano powa¿nych awarii, a kwotê 34 255 z³
przeznaczono na roboty dodatkowe w zwi¹zku z remontem sieci
w rejonie ul. Chopina (m.in. zamontowanie dodatkowych zasuw
sekcyjnych na sieci c.o.) oraz malowanie pomieszczeñ wêz³a grupowego przy ul. Romualda 3 w zwi¹zku z realizacj¹ wniosku z
komisyjnego wiosennego przegl¹du warunków stanowisk pracy w Kieleckiej Spó³dzielni Mieszkaniowej. W 2005 r. koszty zadañ remontowych wynios³y ³¹cznie 848019 z³ (plan 1 016000 z³).
Ogó³em koszty inwestycji i remontów wynios³y 1 849 038 z³, co w
stosunku do planu finansowego wynosi 90% realizacji. Zakres
rzeczowy planu zosta³ w ca³oci wykonany.
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