
Placówka zakres prac remontowych kwota zakupy pomocy i wyposażenia kwota

prace remontowe wykonane we własnym zakresie: zabawki 4 514,00 

malowanie pomieszczeń gospodarczych

pomoce dydaktyczne (komunikator mowy do 

ćwiczeń dla logopedy) 749,00 

częściowe pomalowanie ogrodzenia terenu komplet szafek do sali zajęć grupy 6-latków 3 456,00 

malowane olejne łazienki dla personelu

szafka "Tęczowe skrytki" do sali zajęć grupy 3-

latków 350,00 

położenie terakoty w łazience dla personelu

razem 760,00 razem 9 069,00 

usuwanie usterek (budynek w okresie rekojmi) 0,00 pomoce dydaktyczne, zabawki do ósmej grupy 5 000,00 

pomalowanie sprzętu jordanowskiego na placach zabaw dla 

dzieci po uprzednim przygotowaniu podłoża 1 030,00 

Zaadoptowanie auli na salę zajęć dla ósmej 

grupy (meble, dywan, rolety przeciwsłoneczne, 

szatnia dla 35 dzieci, materiały dekoracyjne) 5 000,00 
wyposażenie terenu zabaw - sprężynowce 

"Autko", "Krówka" 3 668,18 
zestaw zabawowy "Słoń Zjeżdżalski 6" ( ze 

środków Rady Rodziców) 4 511,56 
dywany do dwóch sal zajęć ( ze środków Rady 

Rodziców) 1 060,00 

razem 1 030,00 razem 19 239,74 

Miejskie Przedszkole Nr 6

prace remontowo-naprawcze wykonane społecznie we 

własnym zakresie wyposażenie klas dla dzieci oraz ogrodu

pomalowanie ogrodzenia terenu przedszkola radiomagnetofon 350,00 

pomalowanie sali dzieci 3-letnich sprzęt jordanowski na plac zabaw 2 562,00 

pomalowanie osłon na kaloryfery w sali dzieci 3-letnich firany 234,00 
pomalowanie pomieszczenia socjalnego przy sali dzieci 3-

letnich szafki ubraniowe dla dzieci 6 800,00 
pomalowanie stolarki okiennej i drzwiowej w pomieszczeniu 

socjalnym meble 8 155,00 

wymiana piasku w piaskownicy 350,00 krzesła 840,00 
zagospodarowanie 2 skalniaków na terenie ogrodu 

przedszkolnego 300,00 krzesełka dla dzieci 1 709,00 

Załącznik Nr 3 do informacji o stanie realizacji zadań                 

oświatowych w roku 2009/2010

760,00 

550,00 

Miejskie Przedszkole Nr 2

Miejskie Przedszkole Nr 5

Wykaz prac remontowych i zakupów zrealizowanych przez placówki oświatowe w okresie ferii letnich 2009/2010
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wycięcie dwóch drzew owocowych leżaki 3 240,00 

naprawa i renowacja sprzetu ogrodowego zabawki i pomoce dydaktyczne 9 879,00 

ułożenie wykladziny PCV w holach przedszkola

wyposażenie do obsługi pracy biurowej i 

gospodarczej

naprawa drewnianych opłotków przy wejściu do przedszkola 130,00 mikser 219,00 

częściowa naprawa ogrodzenia odkurzacz 430,00 

fotel obrotowy 190,00 

klawiatura 199,00 

aparat fotograficzny 500,00 

wiadra 272,00 

razem 1 330,00 razem 35 579,00 

usunięcie i pomalowanie zacieków w magazynie 

żywniościowym, wyposażenie do kuchni (talerze, kubki, miski) 538,90 

pomalowanie ścian i sufitów w 4 łazienkach przy klasach

pomoce dydaktyczne zabawki, książki dla 

dzieci (środki Rady Rodziców) 2 055,69 
pomalowanie drzwi wahadłowych do toalet oraz drzwi w sali 

zajęć

pomoce dydaktyczne zabawki, książki dla 

dzieci 7 487,00 

pomalowanie lamperii oraz ścian w korytarzu prowadzacym do 

pomieszczeń gospodarczych

wyposażenie placu zabaw (zestaw belek 

drewnianych, wieża z dachem, zjeżdżalnia, 

schodki z poręczami) 8 599,00 
wymiana klamek przy drzwiach w pomieszczeniach 

kuchennych (środki z Rady Rodziców)
wyposażenie sali (meble - zestaw maxikolor) - 

ze środów Rady Rodziców 7 487,00 

dywan do sali zajęć 750,00 
wyposażenie do holu przedszkola - gablota na 

ogłoszenia 390,40 

razem 744,71 razem 27 307,99 

Miejskie Przedszkole Nr 9

montaż i instalacja zasilania lamp kierunkowych do oświetlenia 

awaryjnego 4 975,00 
radiomagnetofon

199,00 

remont i naprawa dachu 80 000,00 sprzęt jordanowski na plac zabaw 2 440,00 

pomalowanie pomieszczeń kuchni 3 000,00 telefaks 449,00 

wymiana 3 kaloryferów 600,00 odkurzacz terenowy 159,00 

naprawa ogrodzenia 1 500,00 drabina 480,00 
pomalowanie 4 klas zajęć, klatki schodowej oraz korytarza w 

lewym skrzydle przedszkola 11 500,00 wykładzina 2 700,00 

lampy kierunkowe do oświetlenia awaryjnego 5 000,00 

razem 101 575,00 razem 11 427,00 

Miejskie Integracyjne 

Przedszkole Nr 10
wymiana 4 okien w salce gimnastycznej i 4 okien balkonowych 

ewakuacyjnych w holu przedszkola 3 845,00 wyposażenie sali 6 000,00 

744,71 

Miejskie Przedszkole Nr 8
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prace wykonane we własnym zakresie ( zakup materiałów): 1 900,00 pomoce dydaktyczne 5 500,00 
naprawa sufitu w kuchni, malowanie sufitów w 2 salach, 

sufitów i ścian w holu zabawki , książki (ze środków Rady Rodziców 1 312,00 

naprawa schodów oraz tarasu frontowego przedszkola

tapetowanie i malowanie ścian oraz sufitu w grupie najstarszej

tapetowanie i malowanie ścian, sufitu oraz grzejników w salce 

gimnastycznej

razem 5 745,00 razem 12 812,00 

Zespół Szkół Publicznych Nr 1

odnowienie we własnym zakresie  sal nr 1 i 5, szatni oraz 

sufitu kurytarza w podpiwniczeniu wyposażenie do sali nr 5 5 000,00 
remont sali nr 7 (wymiana podłogi oświetlenia, wyrównanie i 

malowanie ścian 14 000,00 stół i krzesła do pokoju nauczycielskiego 3 490,42 

usługa pielęgnacyjna boiska syntetycznego 4 270,00 

rolety okienne do trzech sal, wymiana klamek 

w  niektórych oknach na korytarzach szkolnych 

na klamki z kluczykami 3 025,60 

pracownia językowa z tablicą interaktywną 29 300,00 

meble do pokoju do terapii pedagogicznej 1 399,84 

pomoce dydaktyczne do terapii pedagogicznej 543,75 
pomoce dydaktyczne do oddziału 

przedszkolnego 1 300,00 

komputery dla potrzeb szkoły podstawowej 20 000,00 

razem 18 270,00 razem 64 059,61 

pomalowanie korytarza głównego i likwidacja skutków zalania 

(mały budynek) 9 000,00 książki do biblioteki szkolnej 1 778,60 

wykonanie sufitu w łazience (mały budynek) pracownia językowa 18 991,00 
pomalowanie drzwi wejściowych, okien (2 szt.), osłon 

okiennnych, grzejników, rur i okien przy wejściu głównym 

(mały budynek) pracownia fizyko-chemiczna 31 000,00 

cyklinowanie podłóg na auli i sali nr 28 (duży budynek) 20 344,00 pomoce dydaktyczne 19 164,00 

wymiana wykładziny w sali nr 20 (duży budynek) 1 402,05 

pomalowanie szatni (prace społeczne)

razem 67 286,05 razem 70 933,60 

Zespół Szkół Publicznych Nr 3 budynek przy ul. J. Kacperskiej pracownia językowa 29 300,00 
malowanie sześciu sal lekcyjnych i uzupełnienie brakujących 

tynków 1 086,00 rolety do dwóch sal 3 860,00 

malowanie sanitariatów 300,00 

Zespół Szkół Publicznych Nr 2
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wymiana drzwi w sanitariatach na parterze 821,00 

malowanie poręczy przy balustradach wokół budynku 229,40 

budynek przy ul. Parkingowej

malowanie czterech sal lekcyjnych, pokoju nauczycielskiego i 

gabinetu medycznego 533,00 

malowanie lamperii w świetlicy szkolnej 107,00 

malowanie sanitariatów 148,00 

naprawa i malowanie ławek przed budynkiem szkoły 175,00 

wymiana 12 lamp oświetleniowych przez budynkiem szkoły 890,00 

kapitalny remont dachu 54 000,00 

razem 58 289,40 33 160,00 

Zespół Szkół Publicznych Nr 4 remont schodów wejściowych do szkoły 30 374,93 

meble biurowe do sal nr 13, 14, 15 i świetlicy 

szkolnej 12 847,15 

malowanie korytarzy 2 300,00 sprzęt sportowy 1 999,32 
malowanie pomieszczeń szkolnych zalanych przez topniejący 

śnieg 16 000,00 

pomoce dydaktyczne do chemii, języka 

polskiego, dla klas I-III 2 999,37 

pomoce naukowe do biblioteki szkolnej 2 000,00 
zestaw komputerowy dydaktyczny dla 4 

stanowisk (zwiększenie ilości stanowisk w 

pracowni komputerowej 9 646,00 

oprogramowanie Office 2007 Profess 1 499,00 

pracownia językowo-multimedialna 28 340,00 
sprzet komputerowy (10 stanowisk) do 

pracowni komputerowej 21 444,00 

razem 48 674,93 razem 80 774,84 

Zespół Szkół Publicznych Nr 6

remont sal lekcyjnych nr 31, 32, 34 (malowanie,  naprawa 

tynków, położenie gładzi gipsowej,  położenie paneli 

podłogowych) 24 820,07 pracownia językowo-multimedialna 29 300,00 

uzupełnienie brakujących płytek przy wejściu 489,00 pracownia komputerowa 20 600,00 

stół komputerowy na 10 stanowisk 1 220,00 

meble do sali nr 31 4 260,00 

laptop 1 859,00 

telewizor do świetlicy (darowizna) 919,74 

szafy z witryną, regały, szafki do świetlicy 2 277,81 

stoliki pod komputer do świetlicy (4 szt.) 479,96 

kserokopiarka 3 300,00 

razem 25 309,07 razem 64 216,51 
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generalny remont szatni 28 000,00 dwie pracownie językowe 48 000,00 

wymiana podłóg w salach lekcyjnych nr 32, 33, 36, 41 9 874,87 pomoce do zajęć sportowych 2 610,50 
zbijanie tynków, położenie gładzi gipsowej, malowanie sal 

lekcyjnych nr 32, 33, 36, 41 13 000,00 globus 119,00 
zbijanie tynków, położenie gładzi gipsowej, malowanie 

pomieszczeń przebieralni dziewcząt i chłopców 4 700,00 pomoce dydaktyczne do pracowni językowej 398,99 

książki do biblioteki szkolnej 875,85 

razem 55 574,87 razem 52 004,34 

Liceum Ogólnokształcace wymiana płytek PCV na panele w salach nr 13 i 15 10 400,00 pracownia językowa 28 976,00 
malowanie sal nr 13 i 15 zaplecza, korytarze (we własnym 

zakresie) 0,00 

pomoce naukowe (mapy geograficzne, filmy 

edukacyjne) 4 000,00 

malowanie i usunięcie pęknięć na klatkach schodowych 2 800,00 sprzęt komputerowy do biblioteki 3 000,00 

wyposażenie i modernizacja sali tradycji szkoły 13 786,00 wertikale 4 123,00 

razem 26 986,00 razem 40 099,00 

Miejski Ogród Jordanowski malowanie elewacji

wymiana obudowy piaskownicy

naprawa siatki ochronnej od boiska oraz drobnych elementów 

wyposażenia placówki

lepikowanie dachu

naprawa załamanej części i pokrycie dachu przybudówki 

blachą trapezową

założenie obróbek blacharskich

naprawa i montaż nowych rynien

razem 15 377,54 razem 0,00 

ogółem 426 952,57 ogółem 520 682,63 

3 377,54 

12 000,00 

Zespół Szkół Publicznych Nr 7
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