
Data wpływu: 16 października 2015 r. 
UCHWAŁA NR VIII/57/II/2015 

RADY OSIEDLA STARE MIASTO 

z dnia 15 października 2015 r. 

 
w sprawie ustalenia listy zadań remontowych w placówkach oświatowych na 2016 r. 

 

 

Na podstawie § 28 ust. 1 w powiązaniu z § 10 ust. 1 pkt 1 uchwały nr LXXVI/1136/V/2010 

Rady Miasta Poznania z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Stare 

Miasto (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2010 r. Nr 240 poz. 4481), uchwala się, co następuje: 

 

 

§ 1 

Ustala się następującą listę zadań powierzonych w zakresie prac remontowych  

w placówkach oświatowych do realizacji w  2016 r.: 

1) Przedszkole nr 2 – „Remont sali małej” – kwota 10 000,00 zł; 

2) Przedszkole nr 23 – „Rozbudowa sieci elektrycznej” – kwota 10 746,00 zł; 

3) Przedszkole nr 29 – „Remont ogrodzenia” – kwota 15 000,00 zł 

4) Przedszkole nr 31 – „Remont sali” – kwota 11 000,00 zł; 

5) Przedszkole nr 66 – „Remont łazienki dziecięcej na piętrze II etap” – 12 000,00 zł; 

6) Przedszkole nr 69: 

a) „Remont pomieszczeń przedszkolnych” – kwota 12 000,00 zł; 

b) „Wymiana drzwi wewnętrznych w salach dydaktycznych” – kwota 5 500,00 zł; 

c) „Prace posadzkarskie w pomieszczeniach administracyjni-biurowych i sali 

dydaktycznej” – kwota 6 000,00zł; 

7) Przedszkole nr 74 – „Remont dachu i kominów” – kwota 13 000,00 zł; 

8) Przedszkole nr 75 – „Wykonanie izolacji pionowej budynku” – kwota 15 000,00 zł; 

9) Przedszkole nr 98: 

a) „Wykonanie przejścia do dolnej łazienki” – kwota 4 000,00 zł; 

b) „Adaptacja pomieszczeń po kuchni i zmywalni” – kwota 6 000,00 zł; 

10) Przedszkole nr 164 – „Remont klatki schodowej” – kwota 12 000,00 zł; 

11) Szkoła Podstawowa nr 13 – „Remont instalacji wod-kan ciepłej wody i remont 

sanitariatów” – kwota 45 000,00 zł; 

12) Szkoła Podstawowa nr 40 – „Wymiana drzwi wewnętrznych” – kwota 30 000,00 zł; 



13) Szkoła Podstawowa nr 75: 

a) „Prace blacharskie” – kwota 5 000,00 zł; 

b) „Remont gzymsów na budynku sali gimnastycznej oraz naprawa elewacji na obu 

budynkach” – kwota 12 000,00 zł; 

14) Szkoła Podstawowa nr 82 – „Izolacja fundamentów” – kwota 28 000,00 zł. 

 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

      Przewodniczący Rady Osiedla  
 
 

                                                                                          (-) Andrzej Rataj 

 

 



 

UZASADNIENIE 

DO PROJEKTU UCHWAŁY 

RADY OSIEDLA STARE MIASTO 
 

 

w sprawie ustalenia listy zadań remontowych w placówkach oświatowych na 2016 r. 

 

 
Po przeprowadzeniu uzgodnień z wymienionymi w uchwale placówkami oświatowymi oraz 

Wydziałem Oświaty oraz w związku z § 10 ust. 1 pkt 1 Statutu Osiedla Stare Miasto 

stanowiącym, że Rada po rozeznaniu potrzeb Osiedla, uwzględniając możliwości realizacyjne, 

ustala listę zadań do realizacji w zakresie prac remontowych w miejskich gimnazjach, szkołach 

podstawowych i przedszkolach, podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne. 

 

 

 

Wnioskodawca 

Przewodniczący Zarządu Osiedla  
 
 

(-) Zbigniew Burkietowicz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


