
Zarządzenie Nr 555/2020   
Prezydenta Miasta Kalisza 
z dnia 28 września 2020 r. 

w sprawie nieodpłatnego przekazania postawionych w stan likwidacji składników
mienia ruchomego 

Na podstawie art.  30 ust.  1  i  ust.  2  pkt 3  i  art.  33 ust.3  ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o  samorządzie  gminnym  (Dz.  U.  z  2020  r.  poz.  713)  oraz  ust.  3  Ogólnych  zasad
rachunkowości  Urzędu  Miejskiego  w  Kaliszu  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.

Postanawia  się  nieodpłatnie  przekazać  II  Liceum  Ogólnokształcącemu  im.  Tadeusza
Kościuszki  w  Kaliszu,  ul.  Szkolna  5,  62-800  Kalisz,  postawione  w stan  likwidacji niżej
wymienione składniki majątku ruchomego:

1) biurko z szufladą i szafką o numerze inwentarzowym I/8211 o wartości początkowej
    497,00 zł.,
2) biurko o numerze inwentarzowym I/5520 o wartości początkowej 115,90 zł,
3) biurko o numerze inwentarzowym I/6119 o wartości początkowej 195,20 zł.,
4) szafa „A” o numerze inwentarzowym I/6958 o wartości początkowej 344,00 zł,
5) szafa aktowa o numerze inwentarzowym I/11111 o wartości początkowej 427,00 zł.,
6) szafa gospodarcza o numerze inwentarzowym I/11206 o wartości początkowej 152,50 zł.,
7) szafka o numerze inwentarzowym I/13619 o wartości początkowej 530,70 zł.,
8) szafka pod drukarkę o numerze inwentarzowym I/7912 o wartości początkowej 310,00 zł.,
9) regał o numerze inwentarzowym I/16168 o wartości początkowej 270,60 zł.,
10) regał drewniany o numerze inwentarzowym I/13605 o wartości początkowej 270,00 zł.,
11) nadstawka do regału o numerze inwentarzowym I/13612 o wartości początkowej 193,00
      zł.,
12) kontenerek o numerze inwentarzowym I/6124 o wartości początkowej 475,76 zł.,
13) wózek pod komputer o numerze inwentarzowym I/11039 o wartości początkowej 54,90
      zł.

Ogółem  wartość:  3.836,56  zł  (słownie:  trzy  tysiące  osiemset  trzydzieści  sześć  złotych
56/100).

§ 2.

Warunki przekazania mienia, o którym mowa w § 1 określi protokół przekazania PN.

§ 3.

Wykonanie  zarządzenia  powierza  się  Naczelnikowi  Wydziału  Administracyjno-
Gospodarczemu.



Prezydent Miasta Kalisza
/…/

Krystian Kinastowski

§ 4.

Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej. 

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


