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W odpowiedzi na Pana interpelację z dnia 31.08.2011 r. dotyczącą wydatków 
poniesionych z budżetu miasta na remonty w zgierskich placówkach oświatowych informuję . 
że w okresie od 1 lipca 2011 r. do 31 sierpnia 2011 r. w placówkach podległych miastu 
przeprowadzono następujące remonty : 

Nazwa placówki Zakres zadań Kwota 
Szkoła Podstawowa nr 1 Prace hydrauliczne( wymiana rur. 

doszczelnianie instalacji co) 
Prace malarskie(sala lekcyjna, klatka 955.00 
schodowa. zmywalnia) 
Uszczelnianie kołnierza wokół komina 310.00 
Zamurowanie świetlika na sali 560.00 
gimnastycznej. 5.218,53 

Szkoła Podstawowa nr 3 Zakup art. malarskich do malowania 
sal 2.3.4.77.78.80.81.świetlica mala. 2.388.75 
pokój nauczycielski, mała sala 
gimnastyczna, korytarze na I p. hol i 
łącznik. 438.40 
Zakup glazury do magazynu 
spożywczego 780.00 
Zakup lakieru do malowania parkietu 
na sali gimnastycznej 13.340.00 
Rozbiórka komina (ekspertyza. 
projekt, remont) 3.394.80 
Zakup blatów na stoliki w stołówce 20.341,95 
szkolnej 

Szkoła Podstawowa nr 4 Prace malarskie sal lekcyjnych, jadalni 3281.90 
Wymiana punktów świetlnych w 
salach 30.31 oraz wymiana instalacji 9065.10 
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elektrycznej i punktów świetlnych w 
jadalni 947.10 
Montaż instalacji grzewczej 
wentylatora 759.95 
Prace hydrauliczne w pokoju woźnych 960.00 
i w jadalni 
Ułożenie glazury w jadalni 299.81 
Obudowa grzejników w I I klatce 442.80 
schodowej i w sali nr 1 241.84 
Naprawa i podłączenie anteny 
zbiorczej 564.00 
Wymiana wykładziny w jadalni 16.562,50 
Pranie dywanów w salach nauczania 
początkowego . oddziałach 
przedszkolnych i w świetlicy 

Szkoła Podstawowa nr 5 Wykonanie barierek 4200.45 
zabezpieczających schody 
Zakup i wymiana 10 okien na 18.988.74 
korytarzu I p. ( zgodnie z decyzją 23.189,19 
SANEPIDU) 

23.189,19 

Szkoła podstawowa nr 8 Naprawa instalacji uziemienia 
odgromowego . uziemienia 
antystatycznego komputerów. 5000,00 
wymiana gniazd 
Wymiana świetlówek, gniazd 
przenośnych 473.05 
Zakup materiałów malarskich 216.25 
Montaż rolet 521.52 
Materiały tynkarskie i glazura 493.70 
Materiały sanitarne w toaletach 
uczniowskich 331.78 

7.036,30 
Szkoła Podstawowa nr 10 Wymiana wykładzin w salach 5.277.68 

lekcyjnych 2.745.36 
Rozbudowa systemu alarmowego 120.00 
Wymiana szyby w pokoju 
nauczycielskim 
Montaż i zakup wykładzin w 1.693.50 
gabinetach intendenta, dyrektora. 162.00 
oddziału przedszkolnego 
Remont ogrodzenia betonowego 494.07 
Malowanie pomieszczeń - kuchni. 
jadalni, pokoju nauczycielskiego. 1500.00 
dyrektora, sal lekcyjnych 11.992,61 
Wvmiana drzwi do archiwum 

Szkoła Podstawowa nr 11 Remont holu na parterze 10.800.00 
Wymiana drzw i do pomieszczeń 
administracji 1.105.20 
Malowanie pomieszczenia szatni w-f. 
toalety, klatkę schodowa 2.387.00 



Przygotowanie pomieszczeń dla klasy 
..0"' 
Wymiana wykładziny w sekretariacie i 
gabinecie dyrektora 

1147.80 

690.00 

Przygotowanie pomieszczeń dla klasy 
..0"' 
Wymiana wykładziny w sekretariacie i 
gabinecie dyrektora 16.130,00 

Szkoła podstawowa nr 12 Wymiana stolarki okiennej 
Malowanie klatek schodowych 
Zakup i montaż muszli klozetowych 
Malowanie łazienek 
Naprawa drzwi wejściowych 
Malowanie elewacji zewnętrznej przy 
wejściu do szkoły 
Odgrzybianie ścian, doraźne naprawy 

10.000.00 
1.000.00 

500,00 
400.00 
200.00 
350.00 

500.00 

Szkoła podstawowa nr 12 Wymiana stolarki okiennej 
Malowanie klatek schodowych 
Zakup i montaż muszli klozetowych 
Malowanie łazienek 
Naprawa drzwi wejściowych 
Malowanie elewacji zewnętrznej przy 
wejściu do szkoły 
Odgrzybianie ścian, doraźne naprawy 

12.950,00 
Gimnazjum nr 1 Malowanie stołówki szkolnej 

Zakup gresu (stołówka szkolna, 
parter) 
Zakup i wymiana oświetlenia w salach 
lekcyjnych i korytarzach 
Zakup drzwi do toalet i stołówki 
szkolnej 
Malowanie Sali, korytarza II p. oraz 
łącznika budvnku 

365.03 
3813.44 

3523.42 
267.00 

1004.91 

Gimnazjum nr 1 Malowanie stołówki szkolnej 
Zakup gresu (stołówka szkolna, 
parter) 
Zakup i wymiana oświetlenia w salach 
lekcyjnych i korytarzach 
Zakup drzwi do toalet i stołówki 
szkolnej 
Malowanie Sali, korytarza II p. oraz 
łącznika budvnku 

8.973,80 

Gimnazjum nr 2 Malowanie szatni oraz zejść do szatni, 
remont kanałów co . . wykonanie 
schodów wejściowych do budynku 
Wymiana i uzupełnienie płytek PCV 
Malowanie kuchni i zapleczy 
kuchennych, naprawa schodów, prace 
hydrauliczne 

25.518.12 

1.078.17 

1.449.52 

Gimnazjum nr 2 Malowanie szatni oraz zejść do szatni, 
remont kanałów co . . wykonanie 
schodów wejściowych do budynku 
Wymiana i uzupełnienie płytek PCV 
Malowanie kuchni i zapleczy 
kuchennych, naprawa schodów, prace 
hydrauliczne 28.045,81 

Gimnazjum nr 3 Remont ścianki działowej przy Sali 
komputerowej 
Wymiana posadzki w łączniku przy 
Sali gimnastycznej 
Malowanie ścian i sufitów ( korytarz. I 
piętro, pawilon A) 
Wymiana i uzupełnienie osprzętu 
oświetleniowego 
Zakup materiałów do remontów 
Zakup wykładziny PCV 

800.00 

1.800.00 

2.800.00 

1.800.00 
3.282.59 
5.401.42 

Gimnazjum nr 3 Remont ścianki działowej przy Sali 
komputerowej 
Wymiana posadzki w łączniku przy 
Sali gimnastycznej 
Malowanie ścian i sufitów ( korytarz. I 
piętro, pawilon A) 
Wymiana i uzupełnienie osprzętu 
oświetleniowego 
Zakup materiałów do remontów 
Zakup wykładziny PCV 

15.884,01 
S L O Prace remontowo - malarskie łącznika 

na II p. 
Remont oświetlenia na sali 
gimnastycznej 
Remont gabinetu pielęgniarki szkolnej 
Roboty remontowo - malarskie 
wejścia do szkoły 

2.770,32 

5.638.79 
5.160.47 

235.83 

S L O Prace remontowo - malarskie łącznika 
na II p. 
Remont oświetlenia na sali 
gimnastycznej 
Remont gabinetu pielęgniarki szkolnej 
Roboty remontowo - malarskie 
wejścia do szkoły 13.805,41 

R A Z E M : 180.130,11 zł 



Przedszkole Zakres prac Koszt remontów 

Miejskie Przedszkole nr 2 
w Zgierzu 

Remont łazienki 24.856.14 /1 

Miejskie Przedszkole nr 3 
w Zgierzu 

Naprawa kserokopiarki, 
konserwacja urządzeń dźwigowych, 
serwis komputerowy, malowanie 
wejścia bocznego do przedszkola, 
malowanie pojedyńczych ścian w 
klasach, naprawa ogrodzenia 2. 618.92 zl 

Miejskie Przedszkole nr 6 
w Zgierzu _ _ 

Miejskie Przedszkole nr 7 
w Zgierzu 

Rozbiórka starych kominów i 
postawienie nowych 7.995.00 /I 

Miejskie Przedszkole nr 8 
w Zgierzu 

Wymiana okien, konserwacja placu 
zabaw, naprawy malarsko-
tynkarskie w klasach, wymiana 
oświetlenia oddziału I I . 
usprawnienie wentylacji termy 
gazowej, montaż detektorów tlenku 
węgla 3.692. 74 / I 

Miejskie Przedszkole nr 9 
w Zgierzu 

Likwidacja zacieków i malowanie 
sufitów w oddziale IV. wymiana 
okienek dachowych, zabezpieczenie 
dachu środkiem izolacyjnym, 
zabezpieczenie papą 
termozgrzewalną połączenia dachu z 
rynną, uzupełnienie ubytków w 
połaci dachu, wymiana czopucha w 
piecu co. , czyszczenie podłogi 
korytarza na Ip.i nałożenie warstwy 
zabezpieczającej 18.653.00 zl 

Miejskie Przedszkole nr 10 
w Zgierzu 

Usunięcie awarii dachu 
1.000.00 zl 

Miejskie Przedszkole nr 12 
w Zgierzu 

Remont pionu kanalizacyjnego, 
malowanie sali oddziału V 1.067.19 / I 

Miejskie Przedszkole nr 13 
w Zgierzu 

Wymiana grzejników, remont 
pomieszczenia pralni, malowanie 
sprzętu w budynku i ogrodzie 
przedszkolnym 23.995.13 zl 

Miejskie Przedszkole nr 14 
w Zgierzu 

Malowanie sali gimnastycznej i 
szatni przedszkolnych 1.586.94 zl 

Miejskie Przedszkole nr 15 
w Zgierzu _ _ 

Razem: 85.465,06 zl 

P R E Z Y D E N T 
M I A S T A Z G I E R Z A 

dr Iwona 


