
Prezydent Miasta Kalisza
/…/

Krystian Kinastowski

   Zarządzenie Nr 22/2020                               
      Prezydenta Miasta Kalisza

   z dnia 14 stycznia 2020 r.

w sprawie przekazania Miejskiej  Bibliotece  Publicznej  im.  Adama Asnyka w  Kaliszu
pozostałych środków trwałych.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust.  2 pkt 3, art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z  2019 r.  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  2018  r.  w  sprawie  Ogólnych  zasad
rachunkowości Urzędu Miasta Kalisza (z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Postanawia się przekazać Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Adama Asnyka w Kaliszu
pozostałe  środki  trwałe  o  łącznej  wartości  początkowej  93.584,55  zł,  stanowiące
wyposażenie  budynku Filii  nr  6  z  Odziałem pn.  ,,Izba  Pamięci  Szczypiorna”  Miejskiej
Biblioteki Publicznej im. Adama Asnyka, przy ul. Wrocławskiej 189a w Kaliszu, zgodnie
z załącznikiem nr 1 i nr 2 do niniejszego zarządzenia.

2. Miejska Biblioteka Publiczna im.  Adama Asnyka w Kaliszu  przyjmie  pozostałe  środki
trwałe, o których mowa w ust. 1 na stan ewidencji księgowej na podstawie dokumentów PN.

 § 2.

Przekazanie pozostałych środków trwałych określonych w  §  1 ust.  1 Miejskiej  Bibliotece
Publicznej im. Adama Asnyka w Kaliszu, nastąpi stosowną umową darowizny. 

 § 3.
Wykonanie  zarządzenia  powierza  się  Naczelnikowi  Wydziału  Gospodarowania  Mieniem,
Dyrektorowi  Miejskiej  Biblioteki  Publicznej  im.  Adama  Asnyka  w  Kaliszu,  przy udziale
Skarbnika Miasta Kalisza.

§ 4.

Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



Załącznik nr 1 do zarządzenia Prezydenta Miasta Kalisza nr 22/2020 z dnia 14 stycznia 2020r.

L.p. Nazwa artykułu (wyrobu)
J.m
.

Ilość
Cena jednostkowa

brutto w PLN
Wartość brutto  w PLN

Numer
inwentarzowy

1 2 3 4 5 6 7

1
Regał na woluminy akcji "uwolnij 
książkę" wykonane z płyty 
meblowej.

szt. 1 934,80 934,80
W/4039

2

Tablica informacyjna wykonana z 
płyty meblowej, wykończona 
materiałem (np. korek) 
umożliwiający mocowanie 
plakatów i informacji.

szt. 1 762,60 762,60

W/4039

3

Biurko z 2 stanowiskami 
komputerowymi z 2 półkami na 
klawiaturę wykonane z płyty 
meblowej.

szt. 1 719,55 719,55

W/4039

4
Osłony meblowe na zieleń pod 3 
skrzynki długości 40 cm wykonane
z płyty meblowej.

szt. 1 399,75 399,75
W/4039

5
Narożny regał na książki 
wykonane z płyty meblowe.

szt. 1 1166,04 1166,04
W/4039

6

Biurko z 1 stanowiskiem 
komputerowym z półką na 
klawiaturę wykonane z płyty 
meblowej.

szt. 1 393,60 393,60

W/4039

7
Osłony meblowe na zieleń pod 2 
skrzynki długości 40 cm wykonane
z płyty meblowej.

szt. 1 325,95 325,95
W/4039

8 Fotel biurowy dla osób 
korzystających ze stanowisk 
komputerowych, na czterech 
nogach, z ergonomicznie 
wyprofilowanym oparciem, 
szerokim komfortowym 

szt. 3 1075,02 3225,06 W/4039
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siedziskiem, obicie siedziska z 
przodu i tyłu materiałowe, z 
przeszyciem, kolor 
pomarańczowy.

9 Skrzynka na kwiaty 40 cm z 
nasadzeniem zamioculcas

szt. 5 153,75 768,75 W/4039

10

Biurko 2 stanowiskowe z 2 
półkami na klawiaturę oraz dwoma
uchwytami na komputery, dla 
pracowników do obsługi 
czytelników, wykonane z płyty 
meblowej, z grafiką wykonaną z 
naklejonych liter.

szt. 1 1162,35 1162,35

W/4039

11
Szafa podręczna dla pracowników 
biblioteki zamykana na klucz,  
wykonana z płyty meblowej.

szt. 1 961,86 961,86
W/4039

12

Regał narożny na książki, 
wykonany z płyty meblowej, z 
grafiką wykonaną z naklejonych 
liter.

szt.
1 1992,60 1992,60

W/4039

13 Osłona pozioma nad kaloryfery , 
wykonana z płyty meblowej.

szt. 1
453,87 453,87 W/4039

14 3 osobowe stanowisko do 
czytania , wykonane z płyty 
meblowej.

szt. 1
596,55 596,55 W/4039

15 Fotel biurowy obrotowy 
pracowniczy na amortyzatorze 
gazowym, z kółkami gumowymi, z
ergonomicznie wyprofilowanym 
oparciem, szerokim komfortowym 
siedziskiem, podłokietnikiem, 
obicie siedziska materiałowe kolor 
ciemno szary, obicie oparcia 
materiałowe z przodu i tyłu kolor 
czerwony.

szt. 2

1500,60 3001,20 W/4039
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16 Fotel typu "uszak" dla 
czytelników, obicie materiałowe 
kolor żółty.

szt. 2
971,70 1943,40 W/4039

17 Stolik dla czytelników niski - blat 
z płyty meblowej, nogi ze stali.

szt. 1
639,60 639,60 W/4039

18 Pufa dla dzieci - stolik okrągłe fi 
od 42 do 45 cm, tapicerowany 
tkaniną w kolorze: żółtym-1szt. 
zielonym-1szt. czerwonym-1szt , 
stopki z czarnego tworzywa.

szt. 3

473,55 1420,65 W/4039

19 Pufa dla dzieci - okrągła fi od 88 
do 92 cm, tapicerowane tkaniną w 
kolorze: niebieskim-1szt. ; stopki z
czarnego tworzywa.

szt. 1 777,36 777,36 W/4039

20 Hooker do dyspozycji czytelników
z siedziskiem tapicerowanym w 
kolorze czerwonym, nogi ze stali 
nierdzewnej.

szt. 3 981,54 2944,62 W/4039

21 Gabloty ekspozycyjne poziome, 
wykonane z płyty meblowej z 
elementami szklanymi ze szkła 
bezpiecznego, zamykane na klucz.

szt. 3

787,20 2361,60 W/4039

22 Gabloty ekspozycyjne poziome, 
wykonane z płyty meblowej z 
elementami szklanymi ze szkła 
bezpiecznego, zamykane na klucz.

szt. 2

854,85 1709,70 W/4039

23 Szafka ekspozycyjna w ścianie, 
wykonana z płyty meblowej z 
elementami szklanymi ze szkła 
bezpiecznego, zamykana na klucz.

szt. 1

725,70 725,70 W/4039

24 Pufa dla dzieci - siedzisko 
kwadratowe, tapicerowane tkaniną 
w kolorze: żółtym-2szt. zielonym-
1szt. czerwonym-2szt. niebieskim-
1szt. ; stopki z czarnego tworzywa 

szt. 6 510,45 3062,70 W/4039
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(wymiary od 42,5x42,5 cm x wys. 
41 cm do 45x45x45 cm), stopki z 
czarnego tworzywa.

25 Stolik z płyty meblowej w kolorze 
białym, o wymiarach  
80x80x45cm,na kółkach z 
możliwością przesuwania.

szt. 1

516,60 516,60 W/4039

26 Wieszak szt. 5 67,65 338,25 W/4039
27 Elementy do ekspozycji naściennej

wykonane z płyty meblowej z 
elementami ze szkła bezpiecznego.

szt. 1
1992,60 1992,60 W/4039

28 Ekspozytor pionowy wolnostojący 
wykonany z profili metalowych 
zamkniętych oraz płyty meblowej, 
mocowany do siedzisk.

szt. 3

2066,40 6199,20 W/4039

29 Ekspozytor wykonany z płyty 
meblowej z elementami szklanymi 
ze szkła bezpiecznego, na kółkach 
z możliwością zablokowania.

szt. 3

848,70 2546,10 W/4039

30 Siedzisko z płyty meblowej. szt. 2 332,10 664,20 W/4039
31 Ekspozytor pod manekiny 

wykonany z płyty meblowej, 
ustawiony na nogach plastikowych
z możliwością regulacji.

szt. 1

584,25 584,25 W/4039

32 Gablota na sztandar wykonana z 
płyty meblowej z elementami 
przesuwnymi ze szkła 
bezpiecznego, zamykana na klucz, 
wyposażona w uchwyty 
umożliwiające przechowywanie 
sztandaru.

szt. 1

2066,40 2066,40 W/4039

33 Zabudowa socjalna wykonana z 
płyty meblowej, z wmontowanym 
istniejącym zlewem z baterią 
kuchenną, oraz z zastosowaniem 

szt. 1 2767,50 2767,50 W/4039
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do otwierania drzwi systemu 
składano-przesuwnego.

34 Ekspozytor poziomy wykonany z 
płyty meblowej z elementami 
szklanymi ze szkła bezpiecznego, 
zamykany na klucz, ustawiony na 
nogach plastikowych z 
możliwością regulacji.

szt. 1

854,85 854,85 W/4039

35 Ekspozytor poziomy wykonany z 
płyty meblowej z elementami 
szklanymi ze szkła bezpiecznego, 
zamykany na klucz, ustawiony na 
nogach plastikowych z 
możliwością regulacji.

szt. 3

959,40 2878,20 W/4039

36 Przesłonięcie miejsca do 
składowania składanych krzeseł 
wykonane z płyt meblowych, 
zamykane na klucz.

szt. 1

2189,40 2189,40 W/4039

37 Ekspozytor poziomy wykonany z 
płyty meblowej z elementami 
szklanymi ze szkła bezpiecznego, 
zamykany na klucz, ustawiony na 
kółkach z możliwością 
blokowania.

szt. 6

1131,60 6789,60 W/4039

38 Stół ze składanymi lub 
odkręcającymi nogami o 
wymiarach 100x140xh=75B blat w
kolorze białym.

szt. 2

596,55 W/4039 W/4039

39 Krzesło składane czarne. szt. 10 135,30 1353,00 W/4039
40 Wieszak arizona szt. 2 430,50 861,00 W/4039
41 System do wieszania ram z 

zawiesiami
mb. 9,40

116,85 1098,39 W/4039

42 Rama aluminiowa 100x70 szt. 12 227,55 2730,60 W/4039
43 Rama aluminowa 70x50 szt. 3 129,15 387,45 W/4039

70460,55
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Załącznik nr 2 do zarządzenia Prezydenta Miasta Kalisza Nr 22/2020 z dnia 14 stycznia 2020r.

L.p. Nazwa artykułu (wyrobu) J.m. Ilość
Cena jednostkowa

brutto w PLN
Wartość brutto w PLN

Numer inwentarzowy
1 2 3 4 5 6 7

1

Regał na książki (dwustronny 
wolnostojący), wykonany z płyty
meblowej, z obustronną grafiką 
wykonaną z naklejonych liter.

szt. 2 3505,50 7011,00

I/4038

2

Regał na książki (dwustronny 
wolnostojący), wykonany z płyty
meblowej, z grafiką wykonaną z 
naklejonych liter.

szt. 1 4649,40 4649,40

I/4038

3

Regał na książki (jednostronny 
narożny przyścienny), wykonany
z płyty meblowej, z  grafiką 
wykonaną z naklejonych liter.

szt. 1 4280,40 4280,40

I/4038

4

Meble do pomieszczenia 
technicznego, wykonane z płyty 
meblowej, z zamontowanym 
podświetleniem LED.

szt. 1 3936,00 3936,00

I/4038

5

Elementy do ekspozycji 
naściennej wykonane z płyty 
meblowej z elementami ze szkła 
bezpiecznego.

szt. 1 3247,20 3247,20

I/4038

23124,00


