
Prezydent Miasta Kalisza
/…/

Krystian Kinastowski

     Zarządzenie Nr 265/2019                               
      Prezydenta Miasta Kalisza

      z dnia 22 maja 2019r.             

w sprawie przekazania jednostkom organizacyjnym Miasta Kalisza 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  jednostkom  organizacyjnym  Miasta  Kalisza środki  trwałe,
o łącznej  wartości  początkowej  660.865,10  zł,  zgodnie  z  załącznikiem  do  niniejszego
zarządzenia.

2. Jednostki organizacyjne Miasta Kalisza przyjmą środki trwałe, 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  12  im.  Księcia  Bolesława  Pobożnego  w  Kaliszu,
Dyrektorowi Publicznego Przedszkola Nr 30 im. Krasnala Hałabały 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.



Środki trwałe przekazywane jednostkom organizacyjnym Miasta Kalisza

Lp. Nazwa środków trwałych Charakterystyka Nr OT/ON

1 Plac zabaw 2-2127 29/WRM/2019

2 Siłownia zewnętrzna 2-2128 31/WRM/2019

3 Plac zabaw 2-2137 30/WRM/2019

4 Plac zabaw 2-2129 32/WRM/2019

Razem:

                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      

                

Załącznik do zarządzenia            
Nr 265/2019  Prezydenta Miasta 
Kalisza z dnia 22 maja 2019r.     
           

Jednostka 
organizacyjna

Nr 
inw.

Wartość 
początkowa 

Szkoła Podstawowa 
Nr 12 im. Księcia 
Bolesława 
Pobożnego              
 ul. Długosza 14      
  62 – 800 Kalisz

Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 12 im. Księcia Bolesława Pobożnego 
przy ul. Długosza 14 w Kaliszu o następujących parametrach: - wykonanie warstwy 
bezpiecznej wylewnej z granulatu SBR EPDM gr. 0,6 cm, - dostawa i montaż nowych 
urządzeń zabawowych takich jak zestaw zabawowy – szt. 1, (składający się z wieży z 
dachem dwuspadowym ślizgu metalowego, przeplotni linowej, drabinki krzyżakowej, trapu 
schodki, pomostu wiszącego), ścianka wspinaczkowa potrójna – szt. 1, karuzela tarczowa z 
siedzeniami – szt. 1, bujak konik – szt. 1, sklepik lux – 1 szt. - dostawa i montaż 
wyposażenia pomocniczego takiego jak: metalowy regulamin placu zabaw – 1 szt.

155 473,00

Budowa siłowni zewnętrznej przy Szkole Podstawowej Nr 12 im. Księcia Bolesława 
Pobożnego w Kaliszu o następujących parametrach: - wykonanie warstwy bezpiecznej 
wylewnej z granulatu SBR i EPDM gr. 0,6 cm, - dostawa i montaż nowych urządzeń   
siłowni takich jak ,,BIEGACZ’ - szt. 1, ,,KOŁA TAI CHI” - szt. 1, ,,ŁAWKA SKOŚNA,, - 
1szt. ,,WACHADŁO” -szt. 1, ,,MOTYL”-1 szt., ,,STOLIK DO GRY W SZACHY”-1 szt,   
i,  ,,ROWER” - 1 szt., ,,ORBITEREK” - 1 szt., ,,WYCIĄG GÓRNY” - 1 szt. ,,WIOŚLARZ’  - 
1 szt. ,,PRASA NOŻNA’’  - 1szt., - dostawa i montaż wyposażenia pomocniczego takiego 
jak: tablica informacyjna  - 1 szt., ławka – 3 szt., kosz na śmieci  - 2 szt.

158 635,70

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

Budowa placu zabaw przy Publicznym Przedszkolu Nr 30 im. Krasnala Hałabały przy       
ul. Legionów 29 w Kaliszu o następujących parametrach: - wytyczenie lokalizacji 
poszczególnych urządzeń wraz z przypisanych do nich stref bezpieczeństwa,  - wykonanie 
korytowania pod projektowaną nawierzchnię bezpieczną oraz strefy dojścia, wykonanie 
wykopów pod projektowane fundamenty urządzeń, - wykonanie projektowanych 
nawierzchni bezpiecznych z piasku płukanego, montaż systemowych fundamentów pod 
urządzenia, - dostawa i montaż nowych urządzeń zabawowych takich jak: - zestaw 
zabawowy – 1szt., - zestaw sprawnościowy  - 1szt., huśtawka podwójna ważka – 1szt.,  
bujak koniczynka – 1 szt., bujak kiwak 1 szt., piaskownica zasuwana – 2szt., - montaż           
  małej architektury tj.: ławka metalowa z oparciem – 2szt., kosz na śmieci – 1szt., tablica 
regulaminowa – 1szt. , - montaż desek kompozytowych na istniejących 25-metrowym 
murku, - wokół urządzeń zabawowych wykonano nawierzchnię bezpieczną z piasku o 
grubości warstwy 20cm.

159 575,00

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

W ramach zadania pn.„ Modernizacja placu zabaw przy Publicznym Przedszkolu nr 27 
„Radość” na osiedlu Majków” wykonano:
- zestaw  zabawowy dla dzieci w wieku 5-6 lat
- zestaw zabawowy dla dzieci w wieku 3-4 lat
- dwie huśtawki wagowe
- ogrodzenie „Kredki” o długości 19 m
- cztery osłony cieniujące na piaskownice
-  tablica regulaminowa.

187 181,40

660 865,10

Prezydent Miasta Kalisza 
/…/

 Krystian Kinastowski


