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w sprawie wstępnej listy rankingowej zadań powierzonych w zakresie prac remontowych szkół
podstawowych, gimnazjów, przedszkoli na rok 20 l 5.

Na podstawie § 6 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 Statutu Dzielnicy XVIII stanowiącego załączniknr
18 do uchwały nrLXVII/660196 Rady Miasta Krakowaz dnia l8 grudnia 1996 r. w sprawie
organizacji i zakresu dzińania dzielnic (tekst jednolity: Dziennik Urzędowy Województwa
Małopolskiego z dnia 6 listopada 2002 r. Nr 243 poz. 3278, z poźn. zm.), Rada Dzielnicy XVIII
Nowa Huta uchwala, co następuje:
§1

Ustala się następującą wstępną listę rankingową zadań powierzonych w zakresie prac
remontowych szkół podstawowych , gimnazjow, przedszkoli na rok 2015 :
1l Zespół Szkół Ogólnokształcących Spońowych Nr 1 os. Handlowe:
cykl inowanie, lakierowanie parkietów w Sal i gimnas ty cznej,
wymiana okien, kontynuacj a,
remont 3 sanitariatów i 3 szatni przy salach,
2l Zespół Szkół Ogólnokształcących Spońorvych Nr 2 os. Teatralne:
izolacja p ionowa, odgrzyb ienie ścian- montń AQUA ST OP
wymiana stolarki okiennej - kontynuacja
remont sanitariatów,
3/Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 5 os. Słoneczne:
ręmont in stalacj i elektrycznej, kontynuacj a,
wymiana stolarki okiennej na korytarzu i w jadalni
wymiana parkietu wraz z podłożem nakorytarzu parteru
4l Zespół Szkół Ogólnoliształcących Nr 52 os. Kościelniki ul. Sawy-Calińskiego:
remont instalacji elektrycznej )
remont sanitariatu,
wymiana okien,
5lZespół Szkół Ogólnokształcących Nr 19 os. Willowe:
remont kapitalny dachu nad budynkiem, attyki, obróbki blacharskie,
remont instalacj i elektrycznej,
remont boisk asfaltowych,
6l Gimnazjum nr 48 os. Kolorowe:
wymiana ścianyprzeszkleń w klatce głównej,
remont placu przed szkołą,
wymiana płytek PCV na wykładzinę 2 sale,

Nr 37 os. Stalowe:
cykl inowanie, lakierowanie parkietów w sali gimnasty cznej,
remont szachów z zadaszeniem,
remont gzymsów,
9/ Szkoła Podstawowa nr 74 ul. Branicka:
modernizacj a kotłowni,
remont parkietów w salach,
malowanie klatki, korytarzy, szatni,
10/ Szkoła Podstawowa nr 80 os. Na Skarpie:
remont instalacj i elektrycznej,
izolacjapionowa, osuszenie lub montaż AQVA STOP

8/ Szkoła Podstawowa

malowanie szkoły z wymianą tynku

11/ Szkoła Podstawowa nr 88 os. Szklane Domy:
remont instalacj i elektrycznej

izolacjapionowa, osuszenie lub montaż AQVA STOP
i zadaszenie szachtów,
12l Szkoła Podstawowa Nr 142 os. Wolica ul. DroĘska:
remont

do stosowanie pom i eszc zęnia na sanitari at dla pr ze dszko l aków,
remont schodów ewakuacyj nych,

zabezpieczenie kominów w siatki,
13l Zespól Szkolno-Przedszkolny Nr 9 ul. Prawocheńskiego 7:
modernizacj a kotłowni,
cyklinowanie, lakierowanie sali gimnastycznej,,
wymiana płytek PCV na wykładzinę 1 sala,
14lPrzedszkole nr 46 os. Na Skarpie:
- remont holu, podłoga, instalacj a elelłryczna i C.O. lkontynuacja/
- remont tarasu,
- adaptacja pomieszczeńna salę zajęc,
15/ Przedszkole Nr 88 os. Wandy:
remont sanitariatu dla personelu
malowanie 2 sal' i klatki schodowej,
remont elewacji,
16lPrzedszkole nr 93 os. Krakowiaków:
ręmont ogrodzenia, kontynuacj a,
remont parkietów w 2 salach,
remont elewacji,
l7lPrzedszkole Nr 94 os. Ogrodowe:
cyklinowanie, lakierowanie parkietów,
malowanie sal,
remont elewacji,
18/ Przedszkole Nr 96 os. Zielone:
remont kapitalny schodów,
remont elewacji, gzymsów,
remont tarasu,
19lPrzedszkole Nr 98 os. Centrum B:
remont kuchni,
remont sanitariatów,

malowanie sal,,

20lPrzedszkole Nr 99 os. Stalowe:
malowanie kuchni,
wymiana podłogi na płytki ceramiczne,
remont sanitariatów,
ZtlPrzedszkole Nr 100 os. Urocze:
malowanie kuchni, zmywalni, wymiana mebli,
remont parkietów na piętrze,
malowanie sal
22lPrzedszkole Nr 102 os. Szkolne:
wymiana parkietów w salach i holu na piętrze
malowanie sal,
remont bramy wjazdowej,
23lPrzedszkole Nr 104 os. Hutnicze:
malowanie sal,
remont ogtodzenia,
remont zaplecza kuchni,
24lPrzedszkole Nr 105 os. §półdzielcze:
remont szchtów, zadaszenie,
montaż windy,
malowanie klatki schodowej,
25lPrzedszkole Nr 107 os. Słoneczne:
remont instalacj i elektrycznej,
malowanie sal,
wymiana drzwi,
26lPrzedszkole nr 108 os. Handlowe:
remont tarasu, w raz z murkami,
remont ogrodzenia,
wym iana drzwi wewnętrznych,
27/Przedszkole Nr 109 os. Urocze:
izolacj a p i o n owa, op aska, szachty zadaszenie,
remont elewacji,
remont sanitariatów,
ż8l Przedszkole Nr 110 os. Kolorowe:
wykonanie podjazdów dla wózków i montaż daszku nad 2 wejściami
wymiana drzwi wewnętrznych w 2 salach i do kuchni,,
wymiana okien w sali ćwiczeń,

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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sporządzono w oparciu o komisyjn. p.r.gtąay placówek.

