
Zarządzenie Nr 215/2019
Prezydenta Miasta Kalisza 
z dnia 16 kwietnia 2019 r.

w sprawie darowizny postawionych w stan likwidacji składników mienia ruchomego

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 i art. 33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz ust. 3 Ogólnych zasad rachunkowości Urzędu Miejskiego
w Kaliszu  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.

Postanawia się darować na rzecz Koła Miejskiego Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej
i Byłych Więźniów Politycznych w Kaliszu, ul. Skalmierzycka 10, 62-800 Kalisz postawione w stan
likwidacji niżej wymienione składniki majątku ruchomego:
1) krzesło Palisada o numerze inwentarzowym I/5601 i wartości początkowej 222,00 zł.,
2) krzesło Palisada o numerze inwentarzowym I/5600 i wartości początkowej 222,00 zł.,
3) krzesło Palisada o numerze inwentarzowym I/5598 i wartości początkowej 222,00 zł.,
4) krzesło Palisada o numerze inwentarzowym I/5599 i wartości początkowej 222,00 zł.,
5) krzesło Palisada o numerze inwentarzowym I/5602 i wartości początkowej 222,00 zł.,
6) krzesło Palisada o numerze inwentarzowym I/5597 i wartości początkowej 222,00 zł.,
7) krzesło T-643 o numerze inwentarzowym I/3052 i wartości początkowej 175,67 zł.,
8) krzesło T-643 o numerze inwentarzowym I/3055 i wartości początkowej 175,67 zł.,
9) krzesło o numerze inwentarzowym I/3153 i wartości początkowej 159,83 zł.,
10) biurko antracyt o numerze inwentarzowym I/8723 i wartości początkowej 488,00 zł.,
11) biurko komputerowe antracyt o numerze inwentarzowym I/8727 i wartości początkowej 244,00 zł.,
12) łącznik biurka o numerze inwentarzowym I/11123 i wartości początkowej 95,16 zł.,
13) stolik o numerze inwentarzowym I/4938 i wartości początkowej 123,26 zł.,
14)  drukarka  atramentowa  Epson  WP-M4015DN  o  numerze  inwentarzowym  I/15036  i  wartości
początkowej 961,86 zł.,
15) komputer ADAX DELTA W7PD5300 o numerze inwentarzowym W/12895 i wartości początkowej
2 059,36 zł
Ogółem wartość: 5.814,81 zł (słownie: pięć tysięcy osiemset czternaście złotych 81/100).

§ 2.

Warunki przekazania mienia, o którym mowa w § 1 określi umowa darowizny.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Administracyjno-Gospodarczemu.

§ 4.

Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej. 

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Prezydent Miasta Kalisza

                                                                                                                                /.../
                                                                                                                                 Krystian Kinastowski


