
     Zarządzenie Nr 120/2017                                

      Prezydenta Miasta Kalisza 

      z dnia 16 lutego 2017 r.                    

 

w sprawie przekazania jednostkom organizacyjnym Miasta Kalisza środków trwałych, 

pozostałych środków trwałych oraz nakładów zwiększających wartość środków trwałych.  

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 i art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. 

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446 z późn. zm.), ust. 3 Ogólnych zasad 

rachunkowości Urzędu Miejskiego w Kaliszu stanowiących załącznik do zarządzenia 

Nr 392/2012 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 16 sierpnia 2012r. w sprawie Ogólnych zasad 

rachunkowości Urzędu Miejskiego w Kaliszu (z późn. zm.) zarządza się, co następuje: 

§ 1. 

1. Postanawia się przekazać jednostkom organizacyjnym Miasta Kalisza środki trwałe, 

pozostałe środki trwałe oraz nakłady zwiększające wartość środków trwałych o łącznej 

wartości początkowej 2.842.655,98 zł, zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia. 

2. Jednostki organizacyjne Miasta Kalisza przyjmą środki trwałe, pozostałe środki trwałe 

oraz nakłady zwiększające wartość środków trwałych, o których mowa w ust. 1 na stan ewidencji 

księgowej na podstawie dokumentów PT/PN. 

 § 2. 

1. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się właściwemu merytorycznie 

Wiceprezydentowi Miasta Kalisza. 

2. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Gospodarowania 

Mieniem, Dyrektorowi Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu, Dyrektorowi 

Zespołu Szkół Nr 9 w Kaliszu, Dyrektorowi Zespołu Szkół Nr 10 w Kaliszu, Dyrektorowi 

Zespołu Szkół Nr 11 w Kaliszu, Dyrektorowi Żłobka Nr 3 w Kaliszu, przy udziale Skarbnika 

Miasta Kalisza. 

§ 3. 

Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej. 

 

§ 4. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

   Prezydent Miasta Kalisza 

   /…/ 

   Grzegorz Sapiński 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Lp. Jednostka Nazwa Charakterystyka
Nr 

inw.

Wartość 

początkowa 
Nr OT/ON

1 Ścieżki
Budowa ca 788 m² ścieżek z kostki brukowej betonowej typu Holland o gr. 8 cm na ośrodku sportowo- 

rekreacyjnym ,,Płuca Kalisza” u zbiegu ulic Fromborskiej i Tuszyńskiej na osiedlu Winiary w Kaliszu.
2-2000 198 370,96 48/WRI/2016

2

Sieci zewnętrzne – 

zwiększenie 

wartości

W ramach zadania ,, Wymiana infrastruktury wodno-kanlizacyjnej na terenie OSRIR przy ul. Łódzkiej 

23 – 27 w Kaliszu wykonano: a) montaż odwodnienia trybuny zachodniej Stadionu Miejskiego w 

Kaliszu tj. ułożenie kanału z rur PVC o śr. zewn. 160 mm o długości 157 mb., montaż studzienek z 

PVC o śr. 425 mm – 6 szt., roboty ziemne i towarzyszące. b) wymiana przyłączy wodociągowych na 

terenie OSRIR przy ul. Łódzkiej 23-27 tj. ułożenie rur wodociągowych PE o śr. zewn. 63 mm o 

długości 129,5 mb, wykonanie robót ziemnych i towarzyszących, roboty drogowe odtworzeniowe.       

c) wymiana rurociągu kanalizacji deszczowej fi 800 tj. ułożenie rur żelbetonowych WIPRO o śr. 800 

mm o długości 46m, renowacja komór K1 i  K2 mineralnymi zaprawami, roboty ziemne i 

2-1999 124 544,28 61/WRI/2016

Stojak na 8 rowerów – 1 szt. cena jednostkowa 944,64 zł. I/2690

Kosz na śmieci  3 szt.– cena jednostkowa 412,46 zł. I/2691

4 Ściana treningowa W ramach zadania wykonano: ścianę treningową żelbetonową o powierzchni 40,589 m² 2-1894 24 845,99 65/WRI/2016

5
Oświetlenie kortów 

tenisowych

W ramach zadania wykonano: wymianę opraw oświetleniowych na 7 istniejących słupach oraz montaż 

wraz ze słupami 7 opraw oświetleniowych.
2-1889 42 757,69 66/WRI/2016

6 Ogrodzenie W ramach zadania wykonano: ogrodzenie panelowe o wys. 3m i długości 173,9 mb. 2-1890 91 734,70 67/WRI/2016

7

Budynek tenisa 

ziemnego – 

zwiększenie 

wartości

W ramach zadania wykonano: malowanie ścian i stropu, ułożenie posadzki z płytek ceramicznych, 

wymiana stolarki drzwiowej.
1-794 32 323,66 68/WRI/2016

8 Drenaż 
w ramach zadania wykonano: drenaż opaskowy o średnicy 100 mm i długości 312,80 mb, drenaż 

opaskowy o średnicy 76/65 i długość 16,00mb.
2-1891 37 020,65 69/WRI/2016

9
Nawierzchnia 

kortów 

W ramach zadania wykonano: nawierzchnie kortów z mączki ceglastej o powierzchni 2557,18 m², 

wykonanie dokumentacji projektowej.
2-1896 183 710,29 6/WRI/2017

10 Instalacje

W ramach zadania wykonano: instalacje wodociągowe – ułożenie ruruociągu z PE o śr. 40 mm i 

długości 55 mb, dwóch studni z kręgów betonowych, montaż instalacji elektrycznej – przewodu YKY 

4x4 mm² o długości 50 mb, przewodu YAKXs 4x16 mm² o długości 25mb.

2-1899 26 064,37 7/WRI/2017

11

Zespół Szkół Nr 9,  

ul. Hanki Sawickiej 

22-24,                       

62 – 800 Kalisz

Budynek – 

zwiększenie 

wartości

W ramach zadania wykonano: zeskrobanie starego tynku i wykonanie nowego tynku wraz z 

malowaniem w ilości 797,742 m² co stanowi około 30 % całej powierzchni przeznaczonej do 

modernizacji.

1-789 91 339,97 62/WRI/2016

Środki trwałe, pozostałe środki trwałe oraz nakłady zwiększające wartość środków trwałych przekazywane jednostkom 

organizacyjnym Miasta Kalisza

Załącznik do zarządzenia          

Nr 120/2017 Prezydenta  Miasta 

Kalisza z dnia               16 lutego 

2017 r.                  

Ośrodek Sportu, 

Rehabilitacji i 

Rekreacji w Kaliszu, 

ul. Łódzka 29,           

62 – 800 Kalisz

3
Wyposażenie 

kortów tenisowych
2 182,02 16/WRI/2016



12

Zespół Szkół nr 10, 

ul. Podmiejska 9a, 62 

– 800 Kalisz

Budynek – 

zwiększenie 

wartości

W ramach zadania wykonano fundament pod platformę pionową, dostarczono i zamontowano 

platformę pionową dla osób niepełnosprawnych o nośności 385 kg, wykonano pomost z blachy 

ryflowanej o wymiarach 1,7 x 133 m oraz poręcz na wys. 1,10 m zabudowaną ekranami z płyt typu 

pleksi.

1-788 47 847,00 59/WRI/2016

13

Zespół Szkół Nr 11, 

ul. Budowlanych 2, 

62 – 800 Kalisz

Budynek – 

zwiększenie 

wartości

W ramach zadania wykonano dobudowę szybu windy wewnętrznej w budynku Zespołu Szkół Nr 11 

przy ul. Budowlanych 2 w Kaliszu, dostarczono i zamontowano nowy dźwig osobowy o nośności 630 

kg, zamontowano czytniki kart magnetycznych przy wejściach do windy na każdej kondygnacji 

budynku, wykonano chodnik z kostki brukowej o wymiarach 6,0 m x 2,5m, zdemontowano fragment 

istniejącego podjazdu dla osób niepełnosprawnych.

1-787 345 519,32 60/WRI/2016

14
Pierwsze 

wyposażenie

Wyposażenie budynku Żłobka Nr 3 przy ul. Barbary i Bogumiła 14a w Kaliszu wg załącznika do          

PN Nr 1/WGM/2017

  od I/2692   

do I/2859
71 199,27 1/WRI/2017

15
Pierwsze 

wyposażenie

Wyposażenie budynku Żłobka Nr 3 przy ul. Barbary i Bogumiła 14a w Kaliszu wg załącznika do          

PN Nr 2/WGM/2017

od W/2860 

do W/2865
12 826,28 2/WRI/2017

16

Budynek – 

zwiększenie 

wartości

Skrzydło dwukondygnacyjne Żłobka Nr 3 przy ul. Bogumiła i Barbary 14a w Kaliszu. 

Charakterystyczne parametry dobudowanego budynku: - powierzchnia zabudowy: 245,16 m², 

powierzchnia całkowita: 474,48 m², - powierzchnia użytkowa: 403,67m², - kubatura: 1464,03 m³

1-795 1 503 154,55 3/WRI/2017

17 Taboret gazowy

Parametry taboretu  gazowego: szerokość 580 mm, głębokość 580 mm, wysokość 380 mm, 

konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej, taboret wyposażony w palnik 9kW (dwukomorowy), 

płomień pilotowy palników, zabezpieczenie przeciw wpływowe, redukcja mocy palników do 1/3 

(płomień oszczędnościowy), przystosowany do dużych garnków od 50 l do 100 l.

5-40 7 214,98 4/WRI/2017

18 Łącznie: 2 842 655,98 zł

Prezydent Miasta Kalisza

/…/

Grzegorz Sapiński

Żłobek Nr 3           

ul. Bogumiła              

i Barbary 14a,            

62 – 800 Kalisz


