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W odpowiedzi na Pana interpelację wyjaśniam, że Wydział Projektów 
i Infrastruktury prowadząc remonty placówek oświatowych wykonywał m.in. 
docieplenia ścian i stropodachów, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, przebudowę 
kotłowni, które to prace wchodzą w zakres robót termomodernizacyjnych. 
W obiektach nowobudowanych, jak i przebudowywanych wykonuje się prace 
termomodernizacyjne i tak, odbudowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej 
nr 10 w Zgierzu w zakresie miała pełny zakres robót termomodernizacyjnych. 
Podobnie było podczas robót związanych z wymianą dachu na Szkole Podstawowej 
Nr 11, gdzie ocieplono również strop ostatniej kondygnacji oraz na sali gimnastycznej 
przy Szkole Podstawowej nr 5 w Zgierzu, gdzie zastosowano płyty docieplające dach 
oraz wykonano docieplenie ścian. W ramach przeprowadzonego remontu kotłowni 
w Szkole Podstawowej Nr 1, Gimnazjum nr 1 oraz w Miejskich Przedszkolach Nr 7 
i 13, wymieniono kotły węglowe zmieniając źródło zasilania w ciepło w ramach prac 
termomodernizacyjnych. 

W Szkole Podstawowej Nr 4 wykonano pełny zakres robót termomodernizacyjnych, 
również w nowo wybudowanej wielofunkcyjnej sali gimnastycznej przy Szkole 
Podstawowej Nr 12, gdzie jak we wszystkich nowopowstających obiektach w całości 
wykonywane zostały roboty termomodernizacyjne. 

Placówki oświatowe w ramach doraźnych remontów dokonywały wymiany stolarki 
okiennej i drzwiowej, bądź nawet docieplenia ścian (w Miejskich Przedszkolach Nr 6 
i 10), które to prace wchodzą w zakres robót termomodernizacyjnych. 
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W 2013r na podstawie przeprowadzonego konkursu ofert wykonana została za 
kwotę 44 000 zł dokumentacja projektowa na docieplenie Szkoły Podstawowej Nr 12, 
a w styczniu br uzyskano decyzję pozwolenia na budowę dla w/w projektu. 

W latach ubiegłych (2006r-2008) wykonano dokumentację na roboty termo 
modernizacyjne w Gimnazjum Nr 2 i Szkoły Podstawowej Nr 12, ale ze względu na 
wygaśnięcie decyzji pozwolenia na budowę i zmianę przepisów dot. robót termo 
modernizacyjnych oraz zmianę zakresu robót dokumentacje te zdeaktualizowały się. 

Zakresu robót termomodernizacyjnych, który został jeszcze do wykonania na terenie 
placówek oświatowych, określić mogą użytkownicy placówek. 


