
Zarządzenie Nr 637/2021
Prezydenta Miasta Kalisza

   z dnia 28 października 2021 r.

w sprawie wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) na rzecz Spółki Kaliskie
Linie Autobusowe Sp. z o. o.

Na podstawie art.  30 ust.  2  pkt  3  ustawy z  dnia  8 marca 1990 r.  o  samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2021 r.  poz.  1372),  § 1 pkt  2 uchwały Nr XVIII/258/2004 Rady
Miejskiej  Kalisza z dnia 29 kwietnia 2004 r.  w sprawie zasad wnoszenia, cofania  
i zbywania udziałów i akcji (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2004 r. Nr 109 poz. 2172 
z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Postanawia się wnieść na rzecz Spółki Kaliskie Linie Autobusowe Sp. z o. o.  
wkład  niepieniężny  (aport)  w  postaci  stanowiących  własność  Miasta  Kalisza
dziesięciu niskopodłogowych autobusów, w tym sześciu pojazdów marki Solaris
typ  URBINO  12,  dwóch  pojazdów  marki  Solaris  typ  URBINO  18  i  dwóch
pojazdów marki  IVECO  KAPENA,  typ  65  C  URBY o  łącznej  wartości  brutto
1 091 871,00 zł (słownie: jeden milion dziewięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset
siedemdziesiąt jeden złotych),  z czego kwotę netto stanowi wartość rynkowa  
wg  wyceny  rzeczoznawcy  w  wysokości  887 700,00  zł (słownie:  osiemset
osiemdziesiąt  siedem  tysięcy  siedemset  złotych),  których  wykaz  stanowi
załącznik do zarządzenia. 

2. W  zamian  za  wniesiony  wkład  niepieniężny  (aport)  Miasto  Kalisz  obejmie  
w  podwyższonym  kapitale  zakładowym  Spółki  Kaliskie  Linie  Autobusowe  
Sp. z o. o. 2 183  (słownie: dwa tysiące sto osiemdziesiąt trzy)  udziały o wartości
nominalnej  500,00 zł (słownie:  pięćset  złotych)  każdy,  o  łącznej  wartości  
1 091  500,00 zł (słownie:  jeden  milion  dziewięćdziesiąt  jeden  tysięcy  pięćset
złotych).

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Gospodarowania
Mieniem, przy udziale Skarbnika Miasta.

§ 3.

Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                                         Prezydent Miasta Kalisza
/…/

      Krystian Kinastowski             



na rzecz Spółki Kaliskie Linie Autobusowe Sp. z o. o

Wykaz miejskich autobusów przeznaczonych do przekazania przez Miasto Kalisz aportem do Spółki KLA Sp. z o.o.

Lp. Nazwa środka trwałego i szczegółowy opis
Dokument księgowy

Umorzenie
Nr OT Data 

1 7-52 3/WKEG/2011 20.09.2011 100%

2 7-53 4/WKEG/2011 20.10.2011 100%

3 7-54 5/WKEG/2011 20.10.2011 100%

4 7-55 6/WKEG/2011 20.10.2011 100%

Załącznik do zarządzenia Nr 637/2021
Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 października 2021 r.

w sprawie wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu)

Nr 
inwentarzowy 

Wartość 
początkowa w zł

Wartość 
rynkowa w zł

Autobus miejski marki Solaris, typ URBINO 12, nr VIN SUU241161BB010322 i 
nr rejestracyjnym PK 85101, data pierwszej rejestracji 03.10.2011 r., maksymalna 
masa całkowita pojazdu 19000 kg, dopuszczalna masa całkowita pojazdu 18000 
kg, masa własna 11420 kg, liczba osi 2, dane silnika - pojemność 9186,00 cm³, 
maksymalna moc netto silnika 188,00 kW, rodzaj paliwa D, liczba miejsc 
siedzących 30; stojących 59.

762 642,69 124 900,00

Autobus miejski marki Solaris, typ URBINO 12, nr VIN SUU241161BB010323 i 
nr rejestracyjnym PK 85102, data pierwszej rejestracji 03.10.2011 r., maksymalna 
masa całkowita pojazdu 19000 kg, dopuszczalna masa całkowita pojazdu 18000 
kg, masa własna 11420 kg, liczba osi 2, dane silnika - pojemność 9186,00 cm³, 
maksymalna moc netto silnika 188,00 kW, rodzaj paliwa D, liczba miejsc 
siedzących 30; stojących 59.

762 642,69 116 100,00

Autobus miejski marki Solaris, typ URBINO 12, nr VIN SUU241161BB010324 i 
nr rejestracyjnym PK 85103, data pierwszej rejestracji 03.10.2011 r., maksymalna 
masa całkowita pojazdu 19000 kg, dopuszczalna masa całkowita pojazdu 18000 
kg, masa własna 11420 kg, liczba osi 2, dane silnika - pojemność 9186,00 cm³, 
maksymalna moc netto silnika 188,00 kW, rodzaj paliwa D, liczba miejsc 
siedzących 30; stojących 59.

762 642,69 117 400,00

Autobus miejski marki Solaris, typ URBINO 12, o nr VIN 
SUU241161BB010325 i nr rejestracyjnym PK 85104, data pierwszej rejestracji 
03.10.2011 r., maksymalna masa całkowita pojazdu 19000 kg, dopuszczalna 
masa całkowita pojazdu 18000 kg, masa własna 11420 kg, liczba osi 2, dane 
silnika - pojemność 9186,00 cm³, maksymalna moc netto silnika 188,00 kW, 
rodzaj paliwa D, liczba miejsc siedzących 30; stojących 59.

762 642,69 109 100,00



5 7-56 7/WKEG/2011 20.09.2011 100%

6 7-57 8/WKEG/2011 20.10.2011 100%

7 7-58 9/WKEG/2011 20.10.2011 100%

8 7-59 10/WKEG/2011 20.10.2011 100%

9 7-50 1/WKEG/2011 20.10.2011 100%

10 7-51 2/WKEG/2011 20.10.2011 100%

Razem:

Autobus miejski marki Solaris, typ URBINO 12, nr VIN SUU241161BB010326 i nr 
rejestracyjnym PK 85105, data pierwszej rejestracji 03.10.2011 r., maksymalna masa 
całkowita pojazdu 19000 kg, dopuszczalna masa całkowita pojazdu 18000 kg, masa 
własna 11420 kg, liczba osi 2, dane silnika - pojemność 9186,00 cm³, maksymalna moc 
netto silnika 188,00 kW, rodzaj paliwa D, liczba miejsc siedzących 30; stojących 59.

762 642,69 114 000,00

Autobus miejski marki Solaris, typ URBINO 12, nr VIN SUU241161BB010327 i nr 
rejestracyjnym PK 85106, data pierwszej rejestracji 03.10.2011 r., maksymalna masa 
całkowita pojazdu 19000 kg, dopuszczalna masa całkowita pojazdu 18000 kg, masa 
własna 11420 kg, liczba osi 2, dane silnika - pojemność 9186,00 cm³, maksymalna moc 
netto silnika 188,00 kW, rodzaj paliwa D, liczba miejsc siedzących 30; stojących 59.

762 642,69 109 900,00

Autobus miejski marki Solaris, typ URBINO 18, nr VIN SUU341211BB010328 i nr 
rejestracyjnym PK 85107, data pierwszej rejestracji 03.10.2011 r., maksymalna masa 
całkowita pojazdu 30000 kg, dopuszczalna masa całkowita pojazdu 28000 kg, masa 
własna 16560 kg, liczba osi 3, dane silnika - pojemność 9186,00 cm³, maksymalna moc 
netto silnika 231,00 kW, rodzaj paliwa D, liczba miejsc siedzących 43; stojących 114.

1 018 529,39 72 200,00

Autobus miejski marki Solaris, typ URBINO 18, nr VIN SUU341211BB010329 i nr 
rejestracyjnym PK 85108, data pierwszej rejestracji 03.10.2011 r., maksymalna masa 
całkowita pojazdu 30000 kg, dopuszczalna masa całkowita pojazdu 28000 kg, masa 
własna 16560 kg, liczba osi 3, dane silnika - pojemność 9186,00 cm³, maksymalna moc 
netto silnika 231,00 kW, rodzaj paliwa D, liczba miejsc siedzących 43; stojących 114.

1 018 529,40 69 000,00

Autobus miejski marki IVECO KAPENA, typ 65 C URBY, nr VIN 
ZCFC70C0005882313 i nr rejestracyjnym PK 85109, data pierwszej rejestracji 
05.10.2011 r., maksymalna masa całkowita pojazdu 7200 kg, dopuszczalna masa 
całkowita pojazdu 7200 kg, masa własna 4425 kg, liczba osi 2, dane silnika - pojemność 
2998,00 cm³, maksymalna moc netto silnika 125,00 kW, rodzaj paliwa D, liczba miejsc 
siedzących 12; stojących 26.

384 833,52 28 200,00

Autobus miejski marki IVECO KAPENA, typ 65 C URBY, nr VIN 
ZCFC70C0005882600 i nr rejestracyjnym PK 85110, data pierwszej rejestracji 
05.10.2011 r., maksymalna masa całkowita pojazdu 7200 kg, dopuszczalna masa 
całkowita pojazdu 7200 kg, masa własna 4425 kg, liczba osi 2, dane silnika - pojemność 
2998,00 cm³, maksymalna moc netto silnika 125,00 kW, rodzaj paliwa D, liczba miejsc 
siedzących 12; stojących 26.

384 833,52 26 900,00

7 382 581,97 887 700,00

Prezydent Miasta Kalisza 
/…/ 

Krystian Kinastowski
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