
Prezydent Miasta Kalisza
/…/

Krystian Kinastowski

      Zarządzenie Nr 168/2019                               
      Prezydenta Miasta Kalisza

        z dnia 22 marca 2019 r.           

w sprawie przekazania  Szkole  Podstawowej  Nr  1  im.  Konstytucji  3  Maja
w Kaliszu 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  2019r. poz. 506), 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  Szkole Podstawowej Nr 1 im. Konstytucji 3 Maja w Kaliszu
nakłady o wartości  początkowej 815.783,54 zł,  zwiększające wartość środków trwałych,
zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

2. Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Konstytucji 3 Maja w Kaliszu przyjmie 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  Szkoły  Podstawowej  Nr  1  im.  Konstytucji  3  Maja 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 ON/OT

1 1-926

2 1-925

Łącznie:

Nakłady zwiększające wartość środków trwałych przekazywane Szkole Podstawowej            
Nr 1 im. Konstytucji 3 Maja w Kaliszu

                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                  

Załącznik do zarządzenia                  
Nr 168/2019 Prezydenta  Miasta 
Kalisza z dnia 22 marca 2019r.   

Nr 
inw.

Wartość 
początkowa 

Szkoła Podstawowa Nr 1 
im. Konstytucji 3 Maja    
ul. Maja 16                        
62 – 800 Kalisz

Budynek Szkoły 
Podstawowej Nr 1        

im. Konstytucji 3 
Maja - zwiększenie 

wartości

W ramach wykonania izolacji poziomej i pionowej ścian skrzydła budynku 
Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Konstytucji 3 Maja w Kaliszu:
- nawiercono otwory i wykonano przeponę poziomą (iniekcję) ścian 
fundamentowych,
- wykonano izolację pionową ścian fundamentowych, 
- ułożono rurowy drenaż opaskowy w otulinie, średnicy d=75/65mm PVC-u i 
długości 27m oraz nabudowano na nim studnię rewizyjną z rur PVC 
d=315mm, - odtworzono tynki.

259 977,44 135/WRI/2018 
zwiększające

Budynek sali 
gimnastycznej - 

zwiększenie wartości

W ramach wykonania izolacji poziomej i pionowej ścian budynku sali 
gimnastycznej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Konstytucji 3 Maja
w Kaliszu:
- nawiercono otwory i wykonano przeponę poziomą (iniekcję) ścian 
fundamentowych,
- wykonano izolację pionową ścian fundamentowych, 
- ułożono rurowy drenaż opaskowy w otulinie, średnicy d=75/65mm PVC-u i 
długości 68,5m oraz nabudowano na nim studnię rewizyjną z rur PVC 
d=315mm,
- wewnątrz budynku przyziemia; skuto stare tynki, oczyszczono powierzchnię 
ścian szczotkami, wykonano neutralizację ścian, odtworzono tynki, 
pomalowano ściany,
- wykonano studzienki okienne i zamontowano kratki wentylacyjne z blachy 
tytanowo-cynkowej gr. 1mm w kolorze szarym,
- wykonano otwory pod oknami sali gimnastycznej i zamontowano nowe 
nawietrzaki,
- odtworzono nawierzchnie, - odtworzono tynki.

555 806,10  136/WRI/2018 
zwiększające

815 783,54

                                                                                                                                                                                                                         Prezydent Miasta Kalisza
                                                                                                                                                                                                                      /…/ 

                                                                                                                                                                                                                       Krystian Kinastowski


