Kosztowne remonty
Skoñczy³a siê zima, której wszyscy mielimy doæ. Przysz³a najpiêkniejsza pora roku,
wiosna. To okres porz¹dków i przygotowañ do okresu remontowego. Plan gospodarczofinansowy Spó³dzielni zosta³ uchwalony przez Radê Nadzorcz¹ 15 marca. Wysokoæ
nak³adów remontowych zosta³a praktycznie okrelona ju¿ w grudniu, kiedy uwzglêdniaj¹c
sytuacjê materialn¹ wiêkszoci cz³onków Rada Nadzorcza KSM podjê³a decyzjê o nie
podwy¿szaniu op³at czynszowych, w tym odpisu na remonty.
rodki przeznaczone na remonty w bie¿¹cym roku s¹ ni¿sze i zosta³y rozdzielone
proporcjonalnie do powierzchni osiedli.
Administracje i Rady Osiedli zadysponowa³y kwoty na poszczególne zadania. Plan
opracowano przyjmuj¹c nastêpuj¹ce za³o¿enia uwzglêdniaj¹ce zadania zawarte w
planie perspektywicznym, a mianowicie:
1. kontynuacja wymiany stolarki okiennej w mieszkaniach,
2. remont klatek schodowych,
3. realizacja robót do wykonania wynikaj¹cych z przegl¹dów zasobów spó³dzielczych,
4. poprawa sprawnoci energetycznej
kot³owni wêglowych,
5. obni¿enie strat ciep³a na przesyle i budynkach,
6. racjonalne ogrzewanie budynków.
Najbardziej kosztownym zadaniem jest
wymiana stolarki okiennej. Na ten cel przeznaczona zostanie kwota 1 342.5 tys. z³ co
umo¿liwi sfinansowanie wymiany 1365 szt.
okien. Uwzglêdniono rodki na zabezpieczenie klatek schodowych przed stratami
ciep³a poprzez wymianê okien w budynkach: Chopina 13, Sandomierska 74 i Kar³owicza 1. Podobnie jak w roku ubieg³ym
zostan¹ odnowione 33 klatki schodowe
wraz z monta¿em skrzynek pocztowych
(Konarskiego 7, Pomorska 71/73, Kar³owicza 15, budynki w Bielinach, Nowowiejska 15 kl. III i IV, Daleka 21,23).
W ramach planowanych rodków realizowane bêd¹ drobne prace dekarskie (wymiana obróbek blacharskich, usuwanie
szkód po zimie) oraz docieplenie stropodachów w budynkach przy ulicy Bohaterów
Warszawy 3, Zagórska 17b i l¹ska 8.
Kontynuowane bêd¹ prace zwi¹zane z
wymian¹ pionów instalacji elektrycznej w
budynkach. W 2006 r. zaplanowano wymianê pionów w 3 budynkach na 4 klatkach schodowych: Osiedle Zagórska Pó³noc - 1 kl., Osiedle Zagórska Po³udnie
- 1 kl., Osiedle Sady - 2 kl. oraz remonty
instalacji odgromowych na 5 budynkach
wysokich.
Po okresie zwiêkszonych nak³adów na
roboty brukarskie, w roku bie¿¹cym nak³ady wynios¹ 75% nak³adów ubieg³orocz-

W robotach ogólnobudowlanych przewidujemy remonty i przebudowê altan
mietnikowych, wymianê spêkanych pod³o¿y, remonty instalacji wentylacyjno-spalinowej, balkonów, zabudowê wejæ do klatek z wymian¹ drzwi na stalowe.
rodki przeznaczone na finansowanie robót remontowych w lokalach u¿ytkowych
w wysokoci 500.000 z³ dotycz¹ g³ównie
wymiany lusarki okiennej oraz wykonania
remontów lokali wykorzystywanych na
potrzeby w³asne Spó³dzielni. Kontynuacja
wymiany lusarki okiennej jest etapem przygotowawczym do przyst¹pienia do remontów elewacji wraz z ociepleniem.
W ramach tych rodków planujemy realizacjê nastêpuj¹cych robót: Osiedle Zagórska-Pó³noc - kontynuacja wymiany
lusarki okiennej na okna z PCV w nastêpuj¹cych lokalach: L. Wawrzyñskiej 20 - 2
lokale, Zagórska 17 b - Przychodnia, ród³owa 19 - 2 lokale oraz w budynku biura
Spó³dzielni - 7 okien i remont pokrycia dachowego, Osiedle Zagórska-Po³udnie kontynuacja wymiany lusarki okiennej na
PCV w nastêpuj¹cych lokalach u¿ytkowych: Bohaterów W-wy 9 - 2 lokale, Zagórska 46 - 4 lokale, Zagórska 48 - 1 lokal,
Zagórska 60 - 4 lokale i Zagórska 62 - 1
lokal, Osiedle Sady - wymiana nawierzchni asfaltowej na nawierzchnie z kostki brukowej w pasa¿u Pocieszka 17, Osiedle Sandomierskie - kontynuacja wymiany lusarki
w pawilonach Romualda 3, Sandomierska
107, w lokalach w budynku Sandomierska
154 i l¹ska 10, remont elewacji pó³nocnej
czêci u¿ytkowej bud. Daleka 19 oraz remont OKK S³oneczko.

nych. Planujemy wymianê 2429 m2 chodników, wykonanie jednej zatoki parkingowej - 165 m2 oraz modernizacjê placu zabaw (przy udziale finansowym Urzêdu
Miasta i zak³adów ubezpieczeñ) wraz z zagospodarowaniem terenu. Ponadto zarezerwowano rodki na drobne roboty asfaltowe.
W poszczególnych osiedlach plan obejmuje:  w osiedlu Zagórska-Pó³noc wymianê nawierzchni ci¹gów pieszych na nawierzchniê z kostki brukowej w rejonie
budynków: Zagórska 51, Konarskiego 5 i
7, Pomorska 100 (od V -IX kl. sch.) - ³¹cznie 605 m2 oraz modernizacjê placu zabaw
z zagospodarowaniem terenu w rejonie
budynków Spó³dzielcza 5,7  w osiedlu
Zagórska-Po³udnie wymianê nawierzchni
ci¹gów pieszych na nawierzchniê z kostki
brukowej przy budynku Zagórska 60 - 660
m2  w osiedlu Sady - remont chodników
przy budynku Dêbowa 2 - 1074 m2 oraz
zatokê parkingow¹ z p³yt a¿urowych przy
budynku Warszawska 47  w osiedlu Sandomierskim wymianê nawierzchni placu
przy altanie mietnikowej w rejonie budynków l¹ska 34 - 36.
Planowane nak³ady na remonty
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