Zał. 4 do Uchwały Senatu Nr XVIII/145/13/14

Tabela 7
KOREKTA PLANU REMONTÓW BUDYNKÓW FINANSOWANYCH
Z CENTRALNEGO FUNDUSZU REMONTOWEGO NA 2013 ROK

I. Remonty posiadające pokrycie w Planie Zadań Remontowych

L.p.

Wydziały/Jednostki

Zadanie

Plan 2013r.
po korekcie

1.

Architektury

wykonanie izolacji zewnętrznej budynku ze względu na podchodzące
wody gruntowe i konserwacja okien w obiekcie Wydziału w budynku
dydaktycznym przy ul. Akademickiej 7

205 500

2.

Automatyki, Elektroniki i Informatyki

wymiana okien na IX piętrze w budynku dydaktycznym przy ul.
Akademickiej 16 oraz stolarki aluminiowej głównego wejścia do
budynku

150 000

3.

Budownictwa

dokończenie naprawy elewacji wraz z malowaniem budynku
dydaktycznego przy ul. Akademickiej 5 oraz remont schodów
klinkierowych od strony ul. Krzywoustego

300 000

4.

Elektryczny

udrożnienie zewnętrznej kanalizacji deszczowej i sanitarnej przy
budynku "A" przy ul. B. Krzywoustego 2 oraz wymiana okien kontynuacja w budynku dydaktycznym "B" przy ul. Akademickiej 10

350 000

5.

Górnictwa i Geologii

wymiana rur wodociągowych w budynku dydaktycznym A, B, C przy
ul. Akademickiej 2

75 000

6.

Inżynierii Materiałowej i Metalurgii

remont instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz naprawa elewacji wraz z
malowaniem budynku dydaktycznego w Katowicach przy ul.
Krasińskiego 8

300 000

7.

Inżynierii Środowiska i Energetyki

zabezpieczenie p.poż. konstrukcji dachu, remont dachu i blacharki - I
etap w budynku dydaktycznym przy ul. Konarskiego 22, remont
elewacji chłodni kominowej Hali Maszyn Cieplnych, remont HMC pod
kątem wytycznych inspektora p.poż. - remont pomieszczenia 145
przy nastawni generatora

337 926

8.

Mechaniczny Technologiczny

remont nawierzchni utwardzonej ze zmianą oświetlenia zewnętrznego
terenu przy budynku dydaktycznym ul. Konarskiego 18 i
urządzeniem terenów zielonych przy parkingach, remont ogrodzenia
parkingów od strony rzeki Kłodnicy

400 000

9.

Organizacji i Zarządzania
(Katowice, Zabrze)

remont pomieszczeń na parterze budynku na potrzeby dydaktyczne i
administracyjne Wydziału w budynku "A" w Zabrzu przy ul.
Roosevelta 26-28 oraz remont elewacji "E" i "F" budynku w
Katowicach przy ul. Krasińskiego 11-13

386 900

10. Transportu

naprawa dachów budynków przy ul. Krasińskiego 8 w Katowicach

11. Kolegium Pedagogiczne

remont pomieszczeń w budynku przy ul. Hutniczej 9-9a

12. Biblioteka Główna

remont izolacji dachu przybudówki pianką poliuretanową wraz z
robotami towarzyszącymi oraz wykonanie remontu schodów
bocznych w budynku przy ul. Kaszubskiej 23
naprawa izolacji pionowej budynku przy ul. Jagiellońskiej 38 A w

13. Centrum Innowacji i Transf. Technologii Zabrzu oraz remont zagrzybionych ścian w podpiwniczonej częsci
budynku

15 000
297 000
83 500

68 000

14. Ośrodek Sportu

naprawa wymienników amoniakalnych, konserwacja wystających
elementów drewnianych konstrukcji dachu, naprawa stacji
uzdatniania przy ul. Akademickiej 29 (Lodowisko), wymiana starych,
nieszczelnych okien, ocieplenie oraz naprawa elewacji budynku - I
etap w Hali OSiR przy ul. Akademickiej 26, naprawa elewacji budynku
wraz z naprawą nadproży, wymiana stolarki drzwiowej drewnianej na
aluminową w Nowej Hali przy ul. Kaszubskiej 28

244 674

15. Remonty Centralne

montaż zasuw burzowych na sieci kanalizacyjnej - etap III, remont
odcinka sieci ściekowej wraz z budową osadnika, remont studni
telekomunikacyjnych i wymiana zabezpieczeń antywłamaniowych etap II, remont sali meetingowej w budynku przy ul. Konarskiego 18,
remont ogrodzenia oraz remont trawnika przy ul. Krzywoustego 8,
remont pokoi 414-417, 453-453A w budynku przy ul. Konarskiego 18

231 746

16. Awarie i inne

roboty awaryjne i inne

601 959

17.

Razem

18.

Koszty ogólnouczelniane

19.

Ogółem

4 047 205
485 665
4 532 870

