
Zarządzenie Nr  599/2015
Prezydenta  Miasta  Kalisza

z dnia 08 grudnia 2015 r.
w  sprawie  zamiany  środka  trwałego  między  Miastem  Kalisz  a  Spółką  ,,Budowa
Lodowisk TOL” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Na podstawie art.  30 ust.  2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), art. 603 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu cywilnego
(Dz.U. z 2014 r. poz 121 z późn. zm. ) zarządza się, co następuje:

§ 1
Postanawia się dokonać zamiany urządzeń służących do pielęgnacji lodu pomiędzy Miastem
Kalisz,  a  Spółką  ,,Budowa  Lodowisk  TOL”  Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością
z siedzibą w Warszawie przy ul. Widok Nr 19 w następujący sposób:
 -  Miasto  Kalisz  przenosi  własność  urządzenia  o  wartości  netto  59.443,00  zł  (słownie:
pięćdziesiąt  dziewięć  tysięcy  czterysta  czterdzieści  trzy  złote  00/100),  brutto  73.115,14  zł
(słownie:  siedemdziesiąt  trzy tysiące sto piętnaście  złotych 14/100),  do pielęgnacji  lodu –
rolba  Sport  Ice  Elektro  124,  nr  seryjny  24E-0046,  stanowiącego  wyposażenie  krytego
lodowiska przy ul. Hanki Sawickiej 22-24  na rzecz ,,Budowa  Lodowisk TOL” Sp. z o.o.,
w zamian  za  przeniesienie  przez  Spółkę  ,,Budowa Lodowisk  TOL” Sp.  z  o.o.  własności
urządzenia - rolba Zamboni model 520, nr seryjny 5739 o wartości netto 59.400,00 zł (słownie:
pięćdziesiąt  dziewięć  tysięcy  czterysta  złotych  00/100),  brutto  73.062,00  zł  (słownie:
siedemdziesiąt trzy tysiące sześćdziesiąt dwa złote 00/100), służącego do pielęgnacji lodu, na
rzecz Miasta Kalisz.

§ 2
1. Różnica wartości  zamienianych urządzeń wynosi netto  43,00 zł  (słownie:  czterdzieści

trzy złote 00/100), brutto 53,14 zł (słownie: pięćdziesiąt trzy złote 14/100).
2. Spółka ,,Budowa Lodowiska TOL” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie zobowiązuje się do

zapłaty na rzecz Miasta Kalisza kwoty 53,14 zł brutto (słownie: pięćdziesiąt trzy złote
14/100), tytułem dopłaty różnicy wartości przedmiotów zamiany.

§ 3
1. Nadzór  nad  wykonaniem  zarządzenia  powierza  się  właściwemu  merytorycznie

Wiceprezydentowi Miasta Kalisza.
2. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Gospodarowania Mieniem,

przy  udziale Skarbnika Miasta Kalisza.
§ 4

Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.
§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

w z. Prezydenta Miasta Kalisza
/…/

Piotr Kościelny
Wiceprezydent Miasta Kalisza


