
Prezydent Miasta Kalisza
/…/

Krystian Kinastowski

    Zarządzenie Nr 380/2019                               
      Prezydenta Miasta Kalisza

                   z dnia 17 lipca 2019r.            

w sprawie przekazania  jednostkom organizacyjnym Miasta  Kalisza  środków trwałych,
pozostałych 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 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,
pozostałe  środki  trwałe  oraz  nakłady  zwiększające  wartość  środków trwałych  o łącznej
wartości początkowej 1.883.464,27 zł, zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

2. Jednostki organizacyjne Miasta Kalisza przyjmą środki trwałe, pozostałe 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  Domu  Pomocy  Społecznej  w  Kaliszu,  Dyrektorowi  Szkoły  Podstawowej
Nr 18 im. Janusza Kusocińskiego 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 OT/ON

1 Wyposażenie kuchni I/3952 ON 10/WRM/2019

2 1-938

3 Wyposażenie pralni OT 39/WRM/2019

4 Zestaw do siatkówki W/3934 ON 11/WRM/2019

5 Osłony na grzejniki W/3950 ON 12/WRM/2019

6 Kotara grodząca W/3951 ON 13/WRM/2019

7 1-939

Razem:

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

                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      

                

Załącznik do zarządzenia Nr 380/2019 
Prezydenta Miasta Kalisza z dnia          
17 lipca 2019r.

Jednostka 
organizacyjna

Nr 
inw.

Wartość 
początkowa 

Dom Pomocy 
Społecznej             
ul. Winiarska 26     
62 – 800 Kalisz

Wyposażenie kuchni Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu przy ul. Winiarskiej 26,    
która znajduje się w segmencie A. Zestawienie wyposażenia wg załącznika do               
PN Nr 32/WGM/2019.

21 631,76

Budynek – zwiększenie 
wartości

Modernizacja pomieszczeń kuchni oraz pralni budynku (Segment A) Domu           
Pomocy Społecznej w Kaliszu. Na remont kuchni z zapleczem i stołówką oraz         
remont pralni z zapleczem składało się: częściowa wymiana wewnętrznej stolarki   
okiennej i drzwiowej, rozbiórka ścian i sufitów podwieszanych, skucie okładzin  
ściennych   i podłogowych, wykonanie nowych posadzek, wykonanie  nowych     
okładzin ściennych i podłogowych, malowanie ścian i sufitów, wykonanie sufitu 
podwieszanego na stołówce, wykonanie ścianki działowej z PVC, montaż tablic 
rozdzielczych w kuchni oraz pralni, wykonanie instalacji gniazd wtykowych,     
wykonanie instalacji oświetlenia podstawowego i awaryjnego oświetlenia  
ewakuacyjnego, wykonanie ochrony od porażeń prądem elektrycznym, wykonanie 
instalacji połączeń wyrównawczych, wykonanie instalacji odgromowej, wykonanie 
pomiarów szczelności instalacji, wykonanie pomiarów rezystancji instalacji  
elektrycznych, demontaż starej i wykonanie nowej instalacji wentylacji           
mechanicznej obejmującej dostawę i montaż centrali wentylacyjnej nawiewno-  
wywiewnej oraz wentylatorów, demontaż starej oraz wykonanie nowej instalacji 
kanalizacyjnej, demontaż starej oraz wykonanie nowej instalacji wody, wykonanie   
izolacji ścian chłodni, wykonanie instalacji chłodniczej wraz dostawą i montażem   
agregatu chłodniczego dla pomieszczenia chłodni.

1 560 236,51
OT 38/WRM/2019 

zwiększające

Wyposażenie pralni Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu przy ul. Winiarskiej 26,      
która znajduje się w segmencie A:  1) Pralnicowirówka UY 180 E          
180FX012376KW – 28.843,50 zł - 1 szt., 2) Pralnicowirówka UY 180 E 
180FX012361KW – 28.843,50 zł – 1szt. 3) Suszarka bębnowa UU-055E      
1810072986 – 15.252,00 zł -1 szt. 

8-586  8-587 
8-588

72 939,00

Szkoła 
Podstawowa Nr 18 
im. Janusza 
Kusocińskiego      
ul. Podmiejska 9a   
62 – 800 Kalisz

Wyposażenie obejmuje zestaw stalowych szyn ściennych wraz z mechanizmem +      
siatka do siatkówki turniejowej czarna z antenkami o gr splotu 3 mm PP, obszyta       
taśmą z czterech stron: 2 x2391,56 zł, 1x2391,58 zł.

7 174,70

Wyposażenie obejmuje osłony na grzejniki 24.938 m². 7 294,34

Kotara grodząca ,,tkanina+siatka” o wymiarach 6,79 x 11,83 m. Do wysokości 3 m 
materiał, powyżej siatka o oczkach 10x10 cm – 42 m² + konstrukcja do mocowania.

6 833,42

Budynek Szkoły – 
zwiększenie wartości

W budynku Szkoły Podstawowej Nr 18 im. Janusza Kusocińskiego w Kaliszu przy       
ul. Podmiejskiej 9a została wymieniona posadzka sportowa w hali sportowej           
(280,96 m²).

207 354,54
OT 40/WRM/2019 

zwiększające

1 883 464,27


