
    Zarządzenie Nr 66/2019                               
      Prezydenta Miasta Kalisza

  z dnia 4 lutego 2019 r.            

w sprawie przekazania jednostkom organizacyjnym Miasta Kalisza środków trwałych oraz
nakładów zwiększających wartość 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 1990r.
o samorządzie gminnym (Dz. U.  z  2018r.  poz. 994 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 2018r. w sprawie Ogólnych zasad
rachunkowości Urzędu Miasta Kalisza (z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Postanawia się przekazać jednostkom organizacyjnym Miasta Kalisza środki trwałe oraz
nakłady  zwiększające  wartość  środków  trwałych,  o łącznej  wartości  początkowej
5.335.632,38 zł, zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

2. Jednostki organizacyjne Miasta Kalisza przyjmą środki trwałe oraz nakłady zwiększające
wartość środków trwałych, o których mowa w ust.  1 na stan ewidencji  księgowej na
podstawie dokumentów PT/PN.

 § 2.

Wykonanie  zarządzenia  powierza  się  Naczelnikowi  Wydziału  Gospodarowania  Mieniem,
Dyrektorowi Publicznego Przedszkola Nr 9 w Kaliszu, Dyrektorowi Publicznego Przedszkola
Nr  20  w  Kaliszu, Dyrektorowi  Publicznego  Przedszkola  Nr  30  ,,Krasnala  Hałabały”
w  Kaliszu,  Dyrektorowi  Publicznego  Przedszkola  Nr  18  ,,Chatka  Puchatka”  w  Kaliszu,
Dyrektorowi Publicznego Przedszkola Nr 27 ,,Radość” 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
/…/

Krystian Kinastowski



Lp. Nazwa Charakterystyka Nr ON/OT

1 1-905

2 Pompa ciepła Pompa ciepła Numer seryjny 8370-854-000052-7736920714 6-391  12/WRM/2019

3 1-906

4 Pompa ciepła Pompa ciepła Numer seryjny 381662006 6-390  10/WRM/2019

5 Kocioł gazowy Kocioł gazowy numer seryjny 381662006 3-77  9/WRM/2019

6 1-903

7 Pompa ciepła
Pompa ciepła Numer seryjny 20150800021

6-392 18/WRM/2019

8 1-907

9 Pompa ciepła Pompa ciepła numer seryjny Nr 8370-854-000051-7736900714 6-389  6/WRM/2019

Środki trwałe oraz nakłady zwiększające wartość środków trwałych przekazywane jednostkom organizacyjnym Miasta 
Kalisza

                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                

Załącznik do zarządzenia                
Nr 66/2019 Prezydenta  Miasta 
Kalisza z dnia 4 lutego 2019r.      

Jednostka 
organizacyjna

Nr 
inw.

Wartość 
początkowa 

Publiczne 
Przedszkole Nr 9       
ul. Handlowa 4          
62 – 800 Kalisz

Budynek – zwiększenie 
wartości

W ramach zadania wykonano następujące roboty budowlane: roboty rozbiórkowe i demontażowe,
izolację przeciwwilgociową i izolację termiczną ścian fundamentowych, docieplenie stropu, wymianę 
częściowo stolarki drzwiowej i okiennej, odtworzenie opaski wokół budynku, wymianę krat okiennych, 
remont tarasów, wymianę instalacji odgromowej, zamontowano nowe oprawy oświetleniowe typu LED, 
modernizację instalacji c.o.

527 680,50
73/WRI/2018 
zwiększające 
88/WRI/2018

32 880,00

Publiczne 
Przedszkole Nr 20      
ul. Chełmska 6          
62 – 800 Kalisz

Budynek – zwiększenie 
wartości

W ramach zadania wykonano następujące roboty budowlane: roboty rozbiórkowe i demontażowe, 
termomodernizację ścian zewnętrznych w technologii lekkiej – mokrej wraz z nową kolorystyką elewacji, 
osuszenie oraz izolację przeciwwilgociową i izolację termiczną ścian fundamentowych, docieplenie 
stropodachu, wymianę rynien i rur spustowych, obróbek blacharskich, podokienników zewnętrznych, 
kratek wentylacyjnych, remont kominów i czapek, wykonano opaskę wokół budynku, remont balkonu i 
tarasów, wymianę instalacji odgromowej, zamontowano nowe oprawy oświetleniowe typu LED, 
wykonano modernizację instalacji c.o.

881 670,40
69/WRI/2018 
zwiększające 
86/WRI/2018

25 500,00

23 240,00

Publiczne 
Przedszkole Nr 30 
Krasnala Hałabały    
ul. Legionów 29         
62 – 800 Kalisz

Budynek – zwiększenie 
wartości

W ramach zadania wykonano następujące roboty budowlane: roboty rozbiórkowe i demontażowe, 
termomodernizację ścian zewnętrznych w technologii dociepleń od wewnątrz, renowację elewacji,
izolację przeciwwilgociową i izolację termiczną ścian fundamentowych, docieplenie stropodachu, dachu i 
stropu, wymianę części zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę rynien i rur spustowych, 
obróbek blacharskich, podokienników zewnętrznych, kratek wentylacyjnych, remont koszy podokiennych, 
remont kominów i czapek, wykonano opaskę wokół budynku, remont schodów zewnętrznych, wymianę 
krat okiennych, wymianę wyłazu dachowego, wykonano remont pokrycia dachowego, montaż ptak – 
stopów, wymianę instalacji odgromowej, zamontowano nowe oprawy oświetleniowe typu LED, wykonano 
modernizację instalacji c.o.

1 326 587,60
70/WRI/2018 
zwiększające 
85/WRI/2018

31 850,00

Publiczne 
Przedszkole Nr 18 
Chatka Puchatka     
ul. Serbinowska 5a     
62 – 800 Kalisz

Budynek – zwiększenie 
wartości

W ramach zadania wykonano następujące roboty budowlane: roboty rozbiórkowe i demontażowe, 
termomodernizację ścian zewnętrznych w technologii lekkiej – mokrej wraz z nową kolorystyką elewacji, 
osuszenie oraz izolację przeciwwilgociową i izolację termiczną ścian fundamentowych, docieplenie 
stropodachu, wymianę częściowo stolarki drzwiowej i okiennej, wymianę rynien i rur spustowych, 
obróbek blacharskich, podokienników zewnętrznych, kratek wentylacyjnych, remont kominów i czapek, 
wykonano opaskę wokół budynku, wymianę krat okiennych, wymianę wyłazu dachowego, remont 
tarasów, wymianę instalacji odgromowej, zamontowano nowe oprawy oświetleniowe typu LED, 
modernizację instalacji c.o.

817 128,50

71/WRI/2018        
zwiększające          
87/WRI/2018              
          

29 290,00



10 1-912

11 Pompa ciepła Pompa ciepła numer seryjny 8370-854-000051-7736900714 6-388 3/WRM/2019

12 Kocioł gazowy Kocioł gazowy numer seryjny 3290-855-000010-7736700903 3-76 4/WRM/2019

Łącznie:

Publiczne 
Przedszkole Nr 
27  ,,Radość’’            
ul. Władysława 
Reymonta 29           
62 – 800 Kalisz

Budynek zwiększenie -  
wartości

W ramach zadania pn.,, Termomodernizacja  budynku Publicznego Przedszkola Nr 27  ,,Radość” przy ul. 
Władysława Reymonta 29 (dawniej ul. Koszutskiego) w Kaliszu w ramach projektu pn. „Kompleksowa 
termomodernizacja budynków żłobków i przedszkoli publicznych Miasta Kalisza” wykonano: 
bezspoinowe docieplanie ścian budynku wraz z nową kolorystyką elewacji, docieplenie ścian 
fundamentowych, opaski wokół budynku, wymianę częściowo stolarkę okienną, wykonano obróbki 
blacharskie, remont schodów zewnętrznych i tarasów, montaż paneli fotowoltaicznych, nowe oprawy 
oświetleniowe typu LED, wymianę instalacji odgromowej, modernizację instalacji c.o.

1 561 298,72
103/WRI/2018 
zwiększające

51 400,69

27 105,97

5 335 632,38

Prezydent Miasta Kalisza
/…/ 

Krystian Kinastowski
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