
Prezydent Miasta Kalisza
/…/

Krystian Kinastowski

        Zarządzenie Nr 427/2020                               
      Prezydenta Miasta Kalisza
           z dnia 30 lipca 2020 r.        

w sprawie przekazania jednostkom organizacyjnym Miasta Kalisza środka trwałego oraz
nakładu zwiększającego wartość środka trwałego. 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust.  2 pkt 3 i art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z  2020 r. poz. 713), ust. 3 Ogólnych zasad rachunkowości
Urzędu Miasta Kalisza 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.

1. Postanawia się przekazać jednostkom organizacyjnym Miasta Kalisza  środek trwały oraz
nakład  zwiększający  wartość  środka  trwałego  –  budynku,  o łącznej  wartości  początkowej
410.414,97 zł, zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.
2. Jednostki organizacyjne Miasta Kalisza  przyjmą środek trwały oraz nakład zwiększający
wartość środka trwałego, o których mowa w ust. 1 na stan ewidencji księgowej na podstawie
dokumentów PT.

§ 2.

Wykonanie  zarządzenia  powierza  się  Naczelnikowi  Wydziału  Gospodarowania  Mieniem,
Dyrektorowi Publicznego Przedszkola Nr 30 im. ,,Krasnala Hałabały” w Kaliszu, Dyrektorowi
Publicznego Przedszkola Nr 9 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. Jednostka organizacyjna Nazwa Charakterystyka Nr ON/OT

1 2-2199 55/WRM/2020

2 1-953 60/WRM/2020

3 Razem:

Środek trwały oraz nakład zwiększający wartość środka trwałego przekazywane 
jednostkom organizacyjnym Miasta Kalisza.

Załącznik do zarządzenia 
Nr 427/2020  Prezydenta  
Miasta  Kalisza z dnia    
30 lipca 2020 r.

Nr 
inw.

Wartość 
początkowa 

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

Zagospodarowanie 
terenu – ul. 
Legionów

W ramach zagospodarowania terenu przy Publicznym Przedszkolu Nr 30 
im. ,,Krasnala Hałabały”:
rozebrano nawierzchnię z trylinki,
Wykonano: alejkę o nawierzchni żwirowej, nawierzchnie z kostki brukowej, 
betonowej, rabaty i wysypano je korą ogrodową, trawniki,
Grządkę, zadaszenie nad wejściem do piwnicy budynku raz z furtką,
wykonano i zamontowano nowe barierki przy schodach oraz nową bramę 
wjazdową, wymieniono okładziny na schodach na płyty granitowe, 
Nasadzono: drzewo (Magnolia gwiaździsta) krzewy (kosodrzewina „Winter Gold” 
– 19 szt., Irga Dammera /Cotoneaster Dammeri „Major” – 12 szt., Hortensja 
bukietowa/Hydrangea Panicullata „Vanille Fraise” – 2 szt., Krzewuszka 
cudowna/Weigela Florida „Nana purpurea” – 20 szt., Lilak Meyera/Syringa Meyeri 
„Palibin” – 3szt., Tawuła japońska/Spirea Japonica „Froebelli” – 10 szt., Tawuła 
Japońska/Spirea Japonica „Goldflame” – 16 szt., Cyprysik 
groszkowy/Chamaecyparis pisifera „Sungold” – 12 szt., Forsycja/Forsythia 
„Maluch” – 1 szt.), byliny (Funkia/ Hosta „Minuteman”- 5 szt., Żurawka / 
Heuchera „Palace Purple” – 40 szt., Barwinek /Vinca Major – 50 szt., 
Bodziszek/Geranium Sanquineum „Max Frei” – 45 szt.). Dostarczono i 
zamontowano drewnianą altanę ogrodową, ogrodzenie z paneli ryflowanych.
Dostarczono i zamontowano: tablicę do rysowania – 1 szt., zamykany kosz na 
śmieci, interaktywne kostki wiedzy – 4 szt.,  ławki drewniana z bali drewnianych – 
2 szt., tablice interaktywne  -  4 szt., tablicę z regulaminem – 1 szt., tablicę z nazwą 
skoczni – 1 szt., bramkę wejściową – 1 szt., tablicę informacyjną – 1 szt.,
wykonano leśną skocznię – 1 szt. Dostarczono i zamontowano: modele ptaków - 10 
szt., budki lęgowe – 2 szt., karmnik – 1 szt. Dostarczono i posadowiono 1szt. 
suchego drzewa, na którym zamontowano modele ptaków. 

356 960,40

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

Budynek – 
zwiększenie 
wartości

Rozbiórka starego ogrodzenia z cegły i wykonanie nowego ogrodzenia 
panelowego na cokole betonowym o długości 33 mb. 53 454,57

410 414,97


