Zespół Szkół Nr 1 im K. K. Baczyńskiego w Sokołowie Podlaskim przedstawia
wykaz wykonanych remontów i inwestycji w latach 2011 2013

Rok
2011

Wysokość
wydanych środków
finansowych (w zł)

Opis remontu/inwestycji
Generalny remont pracowni geograficznej (zakup
materiałów oraz remont instalacji elektrycznej)
Remont siłowni wraz z remontem instalacji
elektrycznej
Remont instalacji odgromowej i pokrycia
dachowego

7 980
14 918
13 084

Generalny remont instalacji centralnego
ogrzewania
2012

2013

387 295

Remont instalacji elektrycznej w pracowni
gastronomicznej, remont dwóch sal języka
angielskiego
Naprawa dachu warsztatów szkolnych
(część wykonana w 2012 r.)
Naprawa dachu warsztatów szkolnych
(dokończenie inwestycji)
Remont instalacji elektrycznej w budynku
warsztatów szkolnych
Inwestycja ocieplenia budynku warsztatów
szkolnych
Malowanie pomieszczeń na warsztatach szkolnych

19 580
118 602
52 352,22
62 507 ,57
232 000
12 358,37

Inwestycje wykonane w Zespole Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Sokołowie
Podlaskim w latach 2010 – 2013

Lp.
1
2.

Opis zmiany
Wykonanie termomodernizacji budynku
szkoły
Remont korytarzy( położenie tynków
mozaikowych, malowanie)

Wysokość wydanych
środków finansowych
(w zł)
260.043
17.753

3.

Zakup blachy i artykułów dekarskich w
związku z planowanym remontem dachu.

51.920

Doposażenie 2 sal lekcyjnych z rezerwy
budżetowej zakup mebli i pomocy

30.000

Malowanie zalanych pomieszczeń
kuchennych

3.310

Wykonanie i montaż nowych barierek przy
wejściu do budynku.

8.118

Remont i wyposażenie sali do pracy
Zakup mebli , komputera, oprogramowania i
pomocy dydaktycznych do gabinetu
psychologa i pedagoga (projekt
współfinansowany ze środków UE ” Szansa
na nowe jutro”
Dostosowano salę do prowadzenia zajęć z
uczniami z niepełnosprawnością w stopniu
umiarkowanym i znacznym
Remont dachu na budynku szkoły i nadzór
Remont pracowni gospodarstwa domowego
( roboty budowlane, farby)
Remont sali gospodarstwa domowego (
zakup materiałów budowlanych i farb)
Doposażenie 2 sal lekcyjnych z rezerwy
budżetowej , zakup mebli i pomocy.
Instalacja sieci komputerowej w pracowni
nauki zawodu ( zakup okablowania)
Wymiana przewodu zasilającego w kuchni
szkolnej
Remont i wyposażenie sali do pracy z
małymi dziećmi
Zakup centrali telefonicznej

2.500
12.612

4.
5.
6.
7.
8.

9.
10
11.
12.
13.
14.
15.
16
17.

18. Remont sali A9 – zakup materiałów
19. Otrzymano sprzęt komputerowy i
oprogramowanie od Starostwa
Powiatowego w ramach realizowanego
Projektu –E‐ urząd
20. Wyposażenie gabinetu rehabilitanta
21. Doposażenie gabinetu rehabilitanta – zakup
roweru treningowego
22. Doposażenie gabinetu logopedycznego –
zakup oprogramowania logopedycznego

14.000
43.542
2.691,82
1.394,38
30.000
519,68
1.380.50

3089,76
796,33

INWESTYCJE I REMONTY PRZEPROWADZONE W I Liceum Ogólnokształcącym w
Sokołowie Podlaskim
od grudnia 2010 roku
rok

2011

2012

2013

inwestycja / remont
remont dwóch pracowni
języka polskiego (A2 i C12)
projekt edukacji
ekologicznej „EKOLICEUM ‐
SZKOŁA Z MYŚLĄ
O PRZYSZŁOŚCI”
‐ etap I‐
naprawa studzienek
kanalizacyjnych
wykonanie konstrukcji
wsporczej pod
obserwatorium
astronomiczne na stropie i
dachu budynku
utworzenie
Parku Edukacji Ekologicznej
„EKOLICEUM‐ SZKOŁA Z
MYŚLĄ
O PRZYSZŁOŚCI”
‐ etap II ‐
prace budowlane polegające
na uzupełnieniu podbudowy
pod nawierzchnię jezdną
z kostki brukowej
naprawa obróbek
blacharskich dachu budynku
sali gimnastycznej

koszt
48 174,61 zł
143 844,02 zł
(w tym 47 364,59 zł z
WFOŚiGW)
2 200,47 zł

13 720,18 zł

154 219,21zł
(w tym 53 311,02 zł z
WFOŚiGW)

7500,00 zł

1850,00 zł

zakup centrali telefonicznej

5 999,94 zł

remont pięciu pracowni
dydaktycznych oraz
korytarza
na parterze budynku szkoły

196 230,00 zł
(w tym 150 000 zł z
rezerwy
subwencji oświatowej
MEN)

