
Analiza i ocena stanu realizacji planów remontowych na 2019 r. w rozbiciu na poszczególne
osiedla.

1. Na osiedlu WP I;
• z  planowanych  remontów  na  rok  2019  na  chwilę  obecną  wykonywane  jest  jeszcze

jedynie malowanie klatek schodowych w budynku przy ul. Szarych Szeregów 2 gdzie
termin zakończenia określono na dzień 13.12.2019 r. Pozostałe prace są wykonane i w
większości rozliczone. 

Łącznie na dzień dzisiejszy na osiedlu WP I wykonano i rozliczono  prace o wartości 1 712 086,76
złotych. Do kwoty tej należy doliczyć około 107 049,60 złotych, wynikająca z umowy dotyczącej
trwającego malowania  klatek  schodowy,  co  łącznie  da  nam kwotę  1  819 136,36 złotych,  przy
planowanych wydatkach na te cele w wysokości 1 938 000,00 złotych.

2. Na osiedlu WP II;
• z zaplanowanych prac pozostało jeszcze do wykonania; wymiana drzwi do piwnicy przy

ul. Piłsudczyków 17/d, wymiana drzwi wiatrołapów w budynkach przy ul. Piłsudczyków
8b i 11b oraz remont blach 18 wiatrołapów w różnych lokalizacjach.

• odstąpiono natomiast od planowanego remontu jednego segmentu elewacji na budynku
przy ul. Marynarzy 9, ponieważ z oceny technicznej wynika, że należy przeprowadzić
remont całości elewacji i dlatego też remont taki zaplanowano na rok 2020. Przełożono
również na przyszły rok remont pięciu balkonów z uwagi na baki mocy przerobowej
firmy wykonawczej i na jej wniosek.

• dodatkowo wykonano przebudowę wiatrołapów w budynku przy ul. Marynarzy 5, nie
ujętą w planach remontowych.

Na dzień dzisiejszy wartość rozliczonych prac wynosi  1 671 949,23 złotych.  Doliczając do tej
kwoty, wartość planowanych jeszcze prac, można przyjąć, że ogólne koszty prac remontowych na
osiedlu WP II nie powinny przekroczyć kwoty 1 800 000,00 złotych, przy planowanych wydatkach
na poziomie 2 050 000,00.

 3. Na osiedlu 1000-Lecia P.P.;
• z  planowanych prac  w trakcie  rozliczenia  na  chwilę  obecną mamy;  wymianę  drzwi

wejściowych  do  piwnic  w  budynku  przy  ul.  Kosmonautów  12,  malowanie  klatki
schodowej oraz remont opaski w budynku przy ul. Łokietka 9; w trakcie realizacji jest
remont  wejść i  opaski  wraz  z  cokołem w budynku przy ul.  Kosmonautów 16.  Jeśli
warunki pogodowe pozwolą to możliwe jest jeszcze wykonanie remontu wejść i opaski
wraz  z  cokołem w budynku  przy  ul.  Batorego  8.  Podpisaliśmy również  umowę na
remont posadzek w suszarniach czterech wieżowców, przy zastosowaniu nowej metody
z terminem realizacji grudzień 2019 r. i styczeń 2020 r.

Na  dzień  dzisiejszy  wartość  wykonanych  i  rozliczonych  prac  to  kwota  1  744  165,11  złotych.
Natomiast wartość pozostałych do wykonania prac szacujemy na kwotę 613 886,47 złotych, co
łącznie  da  nam kwotę  2 358 051,58 złotych przy planowanych wydatkach na  poziomie  1  939
020,76 złotych.

4. Na  osiedlu  Szczygłowice  wykonaliśmy  wszystkie  zaplanowane  prace  remontowe,  za
wyjątkiem  remontu  nawierzchni  ul.  Al.  Piastów,  która  to  w  przyszłości  ma  być
remontowana wspólnie z gminą Knurów oraz mieszczącą się tam wspólnotą mieszkaniową. 

Łącznie  na  realizacje  prac  remontowych  wydaliśmy  221  398,60  złotych,  przy  planowanych
wydatkach na poziomie 539 000,00 złotych.

5. Na  osiedlu  Pocztowa  wykonano  większość  z  zaplanowane  prace  remontowe.  Jedynie
zamieniono wykonanie docieplenia stropów piwnic. Nie wykonano docieplenia na budynku
Pocztowa 2, natomiast docieplono na budynku przy ul. Pocztowej 12.

Łącznie  na  realizacje  prac  remontowych  wydaliśmy  254  322,69  złotych,  przy  planowanych
wydatkach na poziomie 271 000,00 złotych.

Z dokonanego zestawienie, że: 
• planowany odpis na fundusz remontowy w roku 2019 to kwota – 6 029 666,00 zł.



• koszty remontów poniesione na dzień 12.11.2018 r. to kwota – 5 553 922,39
• przewidywane koszty remontów na koniec roku to kwota – 6 333 487,66 zł.

Podane zestawienie nie zawiera kosztów poniesionych z tzw.  bieżących napraw i remontów.
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