
Prezydent Miasta Kalisza
/…/

Krystian Kinastowski

   Zarządzenie Nr 690/2019                               
      Prezydenta Miasta Kalisza

    z dnia 7 grudnia 2019 r.      

w sprawie przekazania Zespołowi Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kaliszu środków
trwałych oraz nakładów zwiększających wartość środków trwałych.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust.  2 pkt 3, art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (Dz. U.  z  2019r.  poz. 506 z  późn.  zm.), 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  Zespołowi Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kaliszu środki
trwałe oraz nakłady zwiększające wartość środków trwałych o łącznej wartości początkowej
4.091.753,66 zł, zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

2. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kaliszu  przyjmie środki trwałe oraz nakłady
zwiększające wartość środków trwałych,  o  których mowa w ust.  1 na stan ewidencji
księgowej na podstawie dokumentów PT.

 § 2.

Wykonanie  zarządzenia  powierza  się  Naczelnikowi  Wydziału  Gospodarowania  Mieniem,
Dyrektorowi  Zespołu  Szkół  Ponadgimnazjalnych  Nr  2 w  Kaliszu,  przy udziale Skarbnika
Miasta Kalisza.

§ 3.

Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



Lp. Jednostka organizacyjna Nazwa Charakterystyka Nr ON/OT

1 1-781

2 1-781

Środki trwałe oraz nakłady zwiększające wartość środków trwałych przekazanych Zespołowi Szkół 
Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kaliszu

                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
            

Załącznik do zarządzenia       
Nr 690/2019  Prezydenta  
Miasta  Kalisza z dnia             
7 grudnia 2019r.

Nr 
inw.

Wartość 
początkowa 

Zespół Szkół 
Ponadgimnazjalnych Nr 2 
 ul. Rzemieślnicza 6              
62 – 800 Kalisz

Budynek murowany 
pięciokondygnacyjny

Budynek murowany pięciokondygnacyjny przy ul. Nowy Świat 13 położony na działce 
91/3 o pow. zabudowy 308 m², pow. użytkowa 995,63 m².

1 327 024,83
99/WGM/2016 

107/WGM/2016

Budynek 
pięciokondygnacyjny 
- zwiększenie wartości

Budynek wykonany w ramach zadania ,,Adaptacja budynku przy ul. Nowy Świat 13           
na potrzeby Liceum Plastycznego w Kaliszu’’, 5- kondygnacyjny o powierzchni     
zabudowy 313,24 m² (wg projektu powykonawczego),  powierzchnia użytkowa         
1234,50 m², kubatura 5788,68 m². 
W ramach zadania wykonano: odnowiono  elewację, budowa windy wewnętrznej, 
wykonano nowe posadzki betonowe wewnątrz budynku, pomalowano wszystkie 
pomieszczenia, wymieniono instalację elektryczną, wymieniono instalację wod-kan, 
dostosowanie do wymogów p-poż. montaż stolarki drzwiowej, wykonanie dachu,   dostawę 
drabiny stalowej z obejmami i montaż na ścianie przy spoczniku klatki schodowej – 
wyjście na dach, wykonanie obudowy elementów dachu z płyt G-K i zabezpieczenia 
ogniowego konstrukcji dachu wraz z dwukrotnym malowaniem       farbami lateksowymi, 
wykonanie zabezpieczenia ogniowego elementów   konstrukcyjnych budynku wraz z 
dwukrotnym malowaniem farbami lateksowymi, wykonanie posadzek z wykładziny PVC 
(za wyjątkiem pomieszczenia 2.8 i 2.9 na II piętrze) z wywinięciem na ściany jako cokolik o 
wysokości 10 cm, renowację podłóg drewnianych, kompleksowe wykonanie robót 
budowlanych na ostatniej kondygnacji, dostawę i montaż stolarki drzwiowej na IV piętrze, 
wykonanie balustrad i pochwytów pochylni z kształtowników, dostawę i montaż złącza ZK-
PWP, zasilanie budynku (bez wymiany kabla zasilającego), modernizację rozdzielnicy 
głównej, wykonanie,  zasilenie i montaż rozdzielnic ROW i RUPS, wykonanie instalacji 
oświetlenia ogólnego w klatce schodowej i zamontowanie oprawy zewnętrznej przed 
wejściem do budynku, wykonanie tablicy rozdzielczej, instalacji gniazd 230/400V i 
instalacji oświetleniowej na ostatniej kondygnacji (poddasze), wykonanie instalacji 
awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego na klatce schodowej, na ostatniej kondygnacji i 
przed wejściem do budynku, wykonanie instalacji odgromowej budynku, wykonanie 
niezbędnych połączeń wyrównawczych przy wymianie instalacji c.o., wykonanie instalacji 
PEL,  wykonanie szafy GPD (główny punkt dystrybucyjny), dostawę i montaż jednostki 
UPS, wykonanie obwodów zasilających dla potrzeb wentylacji i klimatyzacji, wykonanie 
instalacji dla potrzeb oddymiania klatki schodowej (wraz z centralą), wykonanie podejść    i 
montażu: umywalek, pisuarów, misek ustępowych, baterii, uchwytów dla 
niepełnosprawnych, podgrzewaczy wody, wykonanie nowej instalacji c.o., przebudowę 
węzła wodomierzowego, dostawę i montaż zaworu pierwszeństwa, dostawa i montaż rolet 
okiennych. 

2 675 576,97
73/WRM/2019 

zwiększenie 
wartości 



Prezydent Miasta Kalisza
/…/

Krystian Kinastowski

3 1-782

4 2-2162 66/WRM/2019

Łącznie:

Zespół Szkół 
Ponadgimnazjalnych Nr 2 
 ul. Rzemieślnicza 6            
62 – 800 Kalisz

Budynek murowany 
jednokondygnacyjny  
   

Budynek murowany, jednokondygnacyjny przy ul. Nowy Świat 13, położony na 
działce Nr 91/3 o pow. zabudowy 62 m², pow użytkowa 52,70 m², obręb 044 Czaszki. 

71 379,86
100/WGM/2016 
108/WGM/2016

Zagospodarowanie 
terenu

Zagospodarowanie terenu przed budynkiem Liceum Plastycznego ul. Nowy Świat 13. 
Roboty polegały na: plantowaniu, wycięciu drzewa, nawiezieniu humusu i posianiu 
trawy, dostawie i montażu 2 szt. ławek.

17 772,00

4 091 753,66


