2015
- wymiana żarówek żarowych na żarówki LED 6W – 11W – 35szt
- wymiana unitu stomatologicznego wraz z sprężarką i akcesoriami
- wymiana urządzenia rentgenowskiego do kontroli bagażu
- wymiana młota udarowego na nowszy z wyższą klasą energetyczną o mniejszej mocy
- wymiana mikrofalówki na nowszą z wyższą klasa energetyczną
- wymiana trzech telewizorów kineskopowych na nowe typu LED wyższej klasy energetycznej
- wymiana trzech czajników
- wymiana dwóch maszynek do strzyżenia
- zakup wiertarki kolumnowej o niskiej klasie energetycznej
- pozyskanie nowopowstałego pawilonu penitencjarnego
- przeprowadzenie remontu budynku zaplecza gospodarczego (kuchni i magazynów) w ramach
którego wymieniono instalację wentylacyjną, C.O., wodnokanalizacyjną i elektryczną, ponadto
częściowo wymieniono stolarkę drzwiową i okienną docieplono ok. 10% ścian zewnętrznych
bodynku. W ramach remontu wymieniono zużyty sprzęt kuchenny oraz doposażono kuchnię i
magazyny w nowy sprzęt taki jak: zamrażarki, lodówki, szafy chłodnicze, komarę chłodniczą,
naswietlarkę do jajek, dwa klimatyzatory, toboret grzewczy, patelnię elektryczną, piec
konwekcyjny, kocioł warzelniczy, wagi elektroniczne.
- przeprowadzenie remontu budynku zaplecza gospodarczego (kotłowni) w ramach którego
wymieniono częściowo stolarkę okienną i dzrwiową oraz częściowo docieplono ściany i wykonano
elewację ok. 50%, ponadto poddano wymieniono instalację elektryczną, wodnokanalizacyjną, C.O.
oraz źródła ciepła (dwa kotły C.O., kocioł parowy, 5 wymienników ciepła)
- rozpoczęcie generalnego remontu pawilonu penitencjarnego z przewidywanym zakończeniem
remontu na 2016rok w ramach którego zostanie wykonana wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
docieplenie ścian i dachu budynku wraz z położeniem warstw wierzchnich, ponadto wymianie
zostaną poddane instalacje wodnokanalizacyjne, C.O., wentylacyjne, elektryczne wraz ze żródłami
swiatła (w 2015r wykonano ok 25% całości prac remontowych)
2016
- pozyskanie nowopowstałego budynku widzeniowo usługowego wraz z łącznikiem łączącym z
budynkiem penitencjarnym wraz z wyposażeniem (klimatyzatory, instalacja wentylacyjna
mechaniczna, spawarka inwentorowa, piła formatowa)
-wymiana żarówek żarowych na żarówki led -68szt
- wymiana świetlówki na świetlówki led – 40szt
- wymiana 4 paneli oświetleniowych LED, dwóch plafonier LED, i jednego naświetlacza 50W LED
- wymiana lodówko zamrażarki na energooszczędną
- zakup kuchenki indukcyjnej w celu zminimalizowania zużycia energii elektrycznej przez używaną
kuchenkę elektryczną
- wymiana 9 kamer wraz z rejestratorem
- remont ścian budynku zaplecza gospodarczego (kuchnia, magazyny) docieplenie i ułożenie
warstwy elewacyjnej

