
Prezydent Miasta Kalisza
/…/

Krystian Kinastowski

     Zarządzenie Nr 40/2021                   
      Prezydenta Miasta Kalisza
      z dnia  18 stycznia 2021 r.

w sprawie przekazania Szkole Podstawowej Nr 17 z Oddziałami Integracyjnymi im. Stefana
Szolc-Rogozińskiego w Kaliszu środków trwałych.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust.  2 pkt 3 i art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U.  z  2020 r.  poz. 713 z  późn.  zm.), ust.  3 Ogólnych zasad
rachunkowości Urzędu Miasta Kalisza stanowiących załącznik do zarządzenia Nr 647/2018
Prezydenta  Miasta  Kalisza  z  dnia  9  października  2018  r.  w  sprawie  Ogólnych  zasad
rachunkowości Urzędu Miasta Kalisza (z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1.  Postanawia  się  przekazać  Szkole  Podstawowej  Nr  17  z  Oddziałami  Integracyjnymi
im.  Stefana  Szolc-Rogozińskiego  w Kaliszu środki trwałe,  o łącznej  wartości  początkowej
2.584.501,69 zł, zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.
2. Szkoła Podstawowa Nr 17 z Oddziałami Integracyjnymi im. Stefana Szolc-Rogozińskiego
przyjmie środki trwałe, o których mowa w ust. 1 na stan ewidencji księgowej na podstawie
dokumentów PT.

§ 2.

Wykonanie  zarządzenia  powierza  się  Naczelnikowi  Wydziału  Gospodarowania  Mieniem,
Dyrektorowi  Szkoły  Podstawowej  Nr  17  z  Oddziałami  Integracyjnymi  im.  Stefana
Szolc-Rogozińskiego w Kaliszu, przy udziale Skarbnika Miasta Kalisza.

§ 3.

Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



Lp. Jednostka organizacyjna Nazwa Charakterystyka Nr OT/ON

1 2-2224 94/WRM/2020

2 2-2225 95/WRM/2020

3 2-2226 96/WRM/2020

4 2-2227 97/WRM/2020

5 2-2228 98/WRM/2020

6 2-2229 99/WGM/2020

    Środki trwałe przekazywane Szkole Podstawowej Nr 17 z Oddziałami Integracyjnymi im. Stefana 
Szolc-Rogozińskiego w Kaliszu.

                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       

   

Załącznik do zarządzenia            
Nr 40/2021  Prezydenta  Miasta  
Kalisza z dnia 18 stycznia 2021 r.

Nr 
inw.

Wartość 
początkowa 

Szkoła Podstawowa Nr 17 
im. Stefana Szolc-
Rogozińskiego ul. Prymasa 
Stefana Wyszyńskiego 3b  
62 – 800 Kalisz

Boisko do piłki 
siatkowej

Budowa boisk przy Szkole Podstawowej Nr 17 z Oddziałami Integracyjnymi im. Stefana 
Szolc-Rogozińskiego przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 3b obejmowała 
wybudowanie boiska do piłki siatkowej o nawierzchni syntetycznej poliuretanowej typu 
EPDM o grubości warstwy 16 mm. Boisko o wymiarach 18,00 x 9,00 m z pasami 
bocznymi po 3,0 m z każdej strony. W ramach wykonania nawierzchni pomalowano linie 
farbami poliuretanowymi.

191 759,26

Boisko do 
koszykówki

Budowa boisk przy Szkole Podstawowej Nr 17 z Oddziałami Integracyjnymi im. Stefana 
Szolc Rogozińskiego przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 3B obejmowała 
wybudowanie boiska do koszykówki o nawierzchni akrylowej o grubości ok. 2 mm. 
Boisko o wymiarach 24,50 x 15,00 m z pasami bocznymi szerokości 1,00 m wraz              
z odwodnieniem liniowym wzdłuż boków.

234 822,61

Boisko do piłki 
nożnej

Budowa boisk przy Szkole Podstawowej Nr 17 z Oddziałami Integracyjnymi im. Stefana 
Szolc-Rogozińskiego przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 3B obejmowała 
wybudowanie boiska do piłki nożnej o kształcie prostokątnym o wymiarach 50,0 m x 25,0 
m z dodatkowym pasem (wybiegiem) poza pole do gry o szer. 5,00 m z boku i 2,00 m za 
bramkami. Nawierzchnia w systemie trawy syntetycznej o wysokości włókien 50 mm, 
zasypane piaskiem kwarcowym oraz granulatem SBR z recyklingu EPDM. Wykonano 
również  odprowadzenie wód opadowych do gruntu za pomocą drenażu boiska.

693 813,17

Boiska do 
streetballa

Budowa boisk przy Szkole Podstawowej Nr 17 z Oddziałami Integracyjnymi im. Stefana 
Szolc-Rogozińskiego  przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 3B obejmowała 
wybudowanie boiska do streetballa. Boisko o nawierzchni akrylowej o wymiarach 15,00 x 
11,00 m z pasami bocznymi szerokości 1,00 m.

106 083,62

Bieżnia i skocznia 
wzwyż

Budowa boisk przy Szkole Podstawowej Nr 17 z Oddziałami Integracyjnymi im. Stefana 
Szolc-Rogozińskiego przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 3B obejmowała 
wybudowanie bieżni 200 m 4-ro torowej o promieniu łuku 18 m, o nawierzchni sportowej 
poliuretanowo – gumowej typu Sandwich o grubości 13 mm wraz z przedłużeniem 
odcinka prostego bieżni okrężnej o długości 100 m. Jednocześnie wykonano w zakolu 
boiska rozbieg zeskoczni do skoku wzwyż.

856 082,57

Chodnik z kostki 
betonowej

Budowa boisk przy Szkole Podstawowej Nr 17 z Oddziałami Integracyjnymi im. Stefana 
Szolc-Rogozińskiego przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 3B obejmowała wykonanie 
chodników z kostki wibroprasowanej prostokątnej grubości 6,0 cm oraz przełożono 
nawierzchnię placu apelowego przed szkołą.

101 454,25



7 Trybuna 1-974 100/WRM/2020

8 Skocznia w dal 2-2230 101/WRM/2020

9 Ogrodzenie 2-2231 102/WRM/2020

10 2-2222 103/WRM/2020

11 Mała architektura 2-2233 104/WRM/2020

Szkoła Podstawowa Nr 17 
im. Stefana Szolc-
Rogozińskiego ul. Prymasa 
Stefana Wyszyńskiego 3b  
62 – 800 Kalisz

Budowa boisk przy Szkole Podstawowej Nr 17 z Oddziałami Integracyjnymi im. Stefana 
Szolc-Rogozińskiego przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 3B obejmowała 
wybudowanie przy boisku do piłki nożnej i bieżni wykonano trybunę żelbetową, 
monolityczna przeznaczona na 225 miejsc siedzących dla publiczności. Trybuna została 
umieszczona na istniejącej skarpie na której po wyprofilowaniu wykonano konstrukcję 
trybuny. Beton na trybunie i schodach zatarto na gładko i wykonano nawierzchnie 
poliuretanową z dodatkiem antypoślizgowym. Siedziska wykonano z deski ławkowej 
PVC z zaślepkami montowanymi wewnątrz profilu o szerokości 36 cm składających się z 
4 desek o wymiarach 85 mm x 35 mm.

145 975,75

Budowa boisk przy Szkole Podstawowej nr 17 przy ul. Stefana Szolc-Rogozińskiego 3B 
obejmowała wybudowanie skoczni w dal o nawierzchni typu Sandwich o grubości 13 
mm z dwoma rozbiegami o łącznej długości 50 m. W środku umieszczono piaskownicę 
wypełniona piaskiem płukanym o grubości  26 cm, o długości 9 m z łapaczami piasku 
po obu stronach. Na obu krańcach rozbiegu znajdują się deski do odbicia.

83 263,21

Budowa boisk przy Szkole Podstawowej Nr 17 z Oddziałami Integracyjnymi im. Stefana 
Szolc-Rogozińskiego  przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 3B obejmowała 
wykonanie piłkochwytów i ogrodzeń wykonanych z siatki stalowej, bezwęzłowej, 
ocynkowanej, powlekanej PCV w kolorze zielonym o oczkach 50 x 50 mm o grubości 
splotu 5 mm. Siatka przymocowana do słupków za pomocą linek stalowych 4 mm 
ocynkowanych powlekanych PVC w kolorze siatki.

61 152,52

Koło i rzutnia do 
pchnięcia kulą

Budowa boisk przy Szkole Podstawowej Nr 17 z Oddziałami Integracyjnymi im. Stefana 
Szolc-Rogozińskiego  przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 3B obejmowała 
wybudowanie rzutni do pchnięcia kulą wraz z progiem ograniczającym. Wybudowano 
koło o średnicy 2,135 m z progiem o kształcie łuku i sektorem rzutów o długości 20 m. 
Okrąg wykonano z ocynkowanej ogniowo stali a próg z laminatu.

36 395,86

Budowa boisk przy Szkole Podstawowej Nr 17 przy ul. Stefana Szolc-Rogozińskiego 3B 
obejmowała montaż ławek – 12 szt. wykonanych z betonu odlewniczego piaskowanego 
z siedziskami wykonanymi z drewna. Koszy na śmieci – 9 szt. wykonanych z betonu 
odlewniczego z pojemnikiem z popielniczką ze stali ocynkowanej. Stojaków na rowery – 
4 szt. powstałych z połączenia betonowych podstaw oraz stalowego stojaka.

20 095,05
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12 8-606 105/WRM/2020

13 Zieleń 2-2235 106/WRM/2020

14 Razem:

Szkoła Podstawowa Nr 17 
im. Stefana Szolc-
Rogozińskiego                      
ul. Prymasa Stefana 
Wyszyńskiego 3b               
62 – 800 Kalisz

Wyposażenie 
boisk

Budowa boisk przy Szkole Podstawowej Nr 17 z Oddziałami Integracyjnymi im. Stefana 
Szolc-Rogozińskiego  przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 3B obejmowała 
dostarczenie wyposażenia do boisk oraz bieżni w skład którego weszły: bloki start 5 szt., 
płotki treningowe 25 szt., stoper elektroniczny 3 szt., pałeczki sztafetowe 1 kpl.,pistolet 
startowy 1 kpl., stojak do skoku wzwyż 1 kpl., zeskok treningowy 1 kpl., pokrowiec na 
zeskok 1 szt., poprzeczki treningowe 3 szt., przymiar do pomiaru wysokości 1 szt., 
wózek do przewożenia zeskoku 1 szt., belka do odbicia 2 kpl., wkładki z plasteliną 4 szt., 
znaczniki 2 kpl., sprzęt do wyrównywania 1 szt., łapacze piasku 1 kpl., kule treningowe 
2kg 3szt., kule treningowe 3kg 3 szt., kule treningowe 4kg 2 szt., kule treningowe 5kg 2 
szt., koło betonowe 1 kpl., próg treningowy 1 kpl., oszczep 300g 2 szt., oszczep 400g 2 
szt., oszczep 500g 2 szt., oszczep 600g 2 szt., taśma miernicza 10m 1 szt., taśma 
miernicza 20m 1 szt., taśma miernicza 100m 1 szt., znaczniki 3 szt., plastelina 2kg., 
pachołki 20 szt., kreda mielona 2kg wózek do linii 1 kpl., ławka 4 kpl., wózek do 
transportu 1 szt., szczotki 6 szt., tuleje do bramek 4 szt., bramki aluminiowe 1 kpl., siatki 
do bramki 2 szt., chorągiewka wysokości 150cm 4 szt., piłka do piłki nożnej 10 szt., 
konstrukcja mocująca podwójna wysięgnik L1,20m 1 kpl., piłka do koszykówki 6 szt., 
konstrukcja mocująca stała L1,00m 1 kpl., piłka do streetballa 4 szt., słupki do siatkówki 
2 kpl., siatka do siatkówki 1 kpl., piłka do piłki siatkowej 10 szt., piłka palantowa 80g 10 
szt., piłka palantowa 150g 10 szt.

20 183,34

Budowa boisk przy Szkole Podstawowej Nr 17 z Oddziałami Integracyjnymi im. Stefana 
Szolc-Rogozińskiego  przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 3B obejmowała korektę 
koron drzew o 1/3 wraz z cięciami pielęgnacyjnymi oraz usunięciem złamanych gałęzi 
drzew. Jednocześnie uzupełniono trawniki przylegające do boisk, po robotach 
budowlanych.

33 420,48

2 584 501,69


