
Zarządzenie Nr 513/2018 

Prezydenta  Miasta  Kalisza 

z dnia 10 sierpnia 2018 r. 

zmieniające zarządzenie w sprawie przekazania jednostkom organizacyjnym Miasta 

Kalisza środków trwałych, nakładu zwiększającego wartość środka trwałego oraz 
pozostałych 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  2018r. poz. 994 z późn. zm.), ust. 3 Ogólnych zasad 
rachunkowości Urzędu Miejskiego w Kaliszu stanowiących załącznik do zarządzenia               

Nr 392/2012 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 16 sierpnia 2012r. w sprawie Ogólnych zasad 
rachunkowości Urzędu Miejskiego w Kaliszu (z późn. zm.)  zarządza się, co następuje: 

§ 1. 

W zarządzeniu Nr 486/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 1 sierpnia 2018r. w sprawie 

przekazania jednostkom organizacyjnym Miasta Kalisza środków trwałych, nakładu 
zwiększającego wartość środków trwałych oraz pozostałych środków trwałych, wprowadza się 
następujące zmiany:  

1) w § 1 w ust. 1 wyrazy ,,4.739.404,30 zł’’ zastępuje się wyrazami ,,4.764.040,98zł”, 

2) załącznik do zarządzenia otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem do niniejszego 
zarządzenia. 

§ 2. 

1. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się właściwemu merytorycznie 
Wiceprezydentowi Miasta Kalisza. 

2. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Gospodarowania Mieniem, 
Dyrektorowi Szkoły Podstawowej Nr 17 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bronisława 
Koszutskiego w Kaliszu, Dyrektorowi Centrum Kształcenia Ustawicznego 

i Praktycznego w Kaliszu, Dyrektorowi Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji 
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 

/…/ 
Grzegorz Sapiński 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Jednostka 

organizacyjna
Nazwa Charakterystyka

Nr 

inw.

Warto ć 
początkowa Nr OT/ON

Trybuna składana teleskopowo 4-rzędowa z siedziskami 
plastikowymi, 8 szt.

W/3584 64 701,92

Trybuna składana teleskopowo 4-rzędowa z siedziskami 
plastikowymi,1 szt.

W/3585 8 091,79

Słupki do siatkówki- 4 szt., siatki do bramek- 2 szt., siatki do 
siatkówki- 4 szt., bramki – 2 szt., drabinki gimnastyczne- 22 szt., 
siatki ochronne- 19 szt.       

od I/3586 

do I/3599
41 387,48 21/WRI/2018

Budynek Szkoły  – 
zwiększenie wartości

W budynku Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. 
Bronisława Koszutskiego Nr 17 w Kaliszu przy ul. Prymasa Stefana 
Wyszyńskiego 3b została wymieniona posadzka sportowa w hali 
sportowej  (997,49 m2) wraz z tulejami (10 szt.) oraz przesunięto 
kosze do koszykówki.

1-885 240 437,70 38/WRI/2018

Router – model A I/3620 2 070,00

Router – model B I/3621 1 370,00

Punkt dostępowy do Internetu I/3622 1 750,00

Przełącznik sieciowy I/3623 3 360,00

I/3624 688,80

I/3625 947,10

I/3626 787,20

Kamera termowizyjna 8-522 11 709,60 39/WRI/2018

Tablica biała suchościeralna, obrotowa  na kółkach  z półką, 9 szt. I/3618 6 088,50

Tablica suchościeralna 2 szt.  I/3619 541,20

Wyposażenie        
budynku nr 2           

ul. Handlowa 9

Tablica biała suchościeralna, obrotowa  na kółkach  z półką, 3 szt. I/3617 2 029,50 24/WRI/2018

Program ArCADia 10 

firmy INTER soft

Wartości niematerialne i prawne w postaci programu ArCADia 10 
firmy INTERsoft – 20 szt. x 275,00 zł netto. W/3627 6 765,00 25/WRI/2018

22/WRI/2018

 rodki trwałe, nakład zwiększający warto ć rodka trwałego oraz  pozostałe rodki trwałe 
przekazywane jednostkom organizacyjnym Miasta Kalisza.

Załącznik do zarządzenia                 
Nr 513/2018 Prezydenta  Miasta 

Kalisza z dnia 10 sierpnia 2018r.        

Szkoła Podstawowa      
Nr 17 z Oddziałami 
Integracyjnymi im. 

Bronisława 
Koszutskiego                 

ul. Prymasa Stefana 

Wyszyńskiego 3b          
62 – 800 Kalisz

Wyposażenie Szkoły 

20/WRI/2018

Centrum Kształcenia 
Ustawicznego               

i Praktycznego             

ul. Handlowa 9          

62 – 800 Kalisz

Wyposażenie 
budynku nr 1             

ul. Rzemieślnicza 6

23/WRI/2018

Przewody sieciowe



Bramka do piłki nożnej 7,32x2,44m, rama stalowa demontowalna   
w zestawie  z tulejami i deklami na otwory,  przystosowane do 

rozgrywek na obiektach otwartych, w zestawie siatka wzmocniona 

ze sznurka 4mm.

W/3628 15 519,82

Bramka przenośna do piłki nożnej 5x2m, z profilu aluminiowego, 
przystosowane do rozgrywek na obiektach otwartych, w zestawie 

siatka wzmocniona ze sznurka 4mm.

W/3629 22 502,36

Boisko ze sztucznej 

trawy 

Boisko z nawierzchnią ze sztucznej trawy o wymiarach

zewnętrznych 119x76 m wraz z podbudową, z przeznaczeniem do

gry w rugby i piłkę nożną, obramowanie boiska obrzeżem
betonowym z nakładką elastyczną, ławki rezerwowe (2 szt.), trybuna 
(żelbetowa, 3 rzędy z pojedynczymi krzesełkami, 2 sektory –
w sumie 232 miejsca), piłkochwyty, oświetlenie płyty boiska

o średnim natężeniu 200 lx - oprawy projektorowe montowane po 4

na sześciu masztach o wysokości 18 m, system monitoringu boiska

(monitor LCD, 6 szt. kamer zamontowanych na słupach
oświetleniowych), przyłącze kanalizacji deszczowej, odwodnienie

boiska (rury PVC-U drenarskie karbowane z perforacją na ½
obwodu i bez perforacji), ogrodzenie panelowe o wys. ok. 150 cm

wraz z bramami  i furtkami.

2-2098 4 258 279,41 40/WRI/2018

Nawierzchnia 

utwardzona

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej cm na wraz z 

podbudową o powierzchni ca. 268 m² z obrzeżami. 2-2097 53 868,46 41/WRI/2018

Wyposażenie

Bramki do rugby (2 szt.) aluminiowe profesjonalne, wysokość 700

cm, szerokość bramki w świetle 560 cm, montowane w tulejach,

demontowalne, w zestawie ochraniacze na bramkę + dodatkowe

tuleje pod odstawienie bramek w narożnik boiska.

8-523 21 145,14 42/WRI/2018

4 764 040,98 zł

Ośrodek Sportu 
Rehabilitacji i 

Rekreacji,                  

ul. Łódzka 29,           
62 – 800 Kalisz,  
,,Majkowskie centrum 

rekreacyjno - sportowe 

przy ul. Tuwima 2         

w Kaliszu ”

Wyposażenie 26/WRI/2018

Łącznie:

Prezydent Miasta Kalisza

/…/
Grzegorz Sapiński


