
     Zarządzenie Nr 742/2018                               
      Prezydenta Miasta Kalisza
        z dnia 26 listopada 2018 r.             

w sprawie przekazania  jednostkom organizacyjnym Miasta  Kalisza  środków trwałych,
pozostałych środków trwałych oraz nakładów zwiększających wartość środków trwałych. 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust.  2 pkt 3 i art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (Dz. U.  z  2018r.  poz. 994 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  jednostkom  organizacyjnym  Miasta  Kalisza środki  trwałe,
pozostałe  środki trwałe oraz nakłady zwiększające wartość środków trwałych,  o łącznej
wartości początkowej 2.876.149,36 zł, zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

2. Jednostki organizacyjne Miasta Kalisza przyjmą środki trwałe, pozostałe środki trwałe oraz
nakłady  zwiększające  wartość  środków  trwałych,  o  których  mowa  w  ust.  1  na  stan
ewidencji księgowej na podstawie dokumentów PT/PN.

 § 2.

1. Nadzór  nad  wykonaniem  zarządzenia  powierza  się  właściwemu  merytorycznie
Wiceprezydentowi Miasta Kalisza.

2. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Gospodarowania Mieniem,
Dyrektorowi Żłobka Nr 4 w Kaliszu, Dyrektorowi Żłobka Nr 2 w Kaliszu, Dyrektorowi
Publicznego  Przedszkola  Nr  27  ,,Radość”  w Kaliszu,  przy udziale Skarbnika Miasta
Kalisza.

§ 3.

Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Kalisza
/…/

Krystian Kinastowski
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Lp. Nazwa Charakterystyka Nr ON/OT

1 6-384 98/WRI/2018

2 Tablica informacyjna Tablica informacyjna powieszona na słupkach na terenie Żłobka Nr 4. I/3730 774,90 59/WRI/2018

3 1-911

4 6-386 101/WRI/2018

5 Tablica informacyjna Tablica informacyjna powieszona na ogrodzeniu przy furtce wejściowej do Żłobka Nr 2. I/3731 98,40 60/WRI/2018

6 1-912

Środki trwałe, pozostałe środki trwałe oraz nakłady zwiększające wartość środków trwałych przekazywane 
jednostkom organizacyjnym Miasta Kalisza

                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      

                

Załącznik do zarządzenia 
Nr 742/2018

Prezydenta  Miasta  Kalisza
z dnia 26 listopada 2018 r. 

Jednostka 
organizacyjna

Nr 
inw.

Wartość 
początkowa 

Żłobek Nr 4           
Aleja Wojska 
Polskiego 34          
62 – 800 Kalisz

Instalacja 
fotowoltaiczna 

W ramach zadania pn.,,Termomodernizacja budynku Żłobka Nr 4 w Kaliszu przy Al. Wojska 
Polskiego 34 w ramach projektu pn. ,,Kompleksowa termomodernizacja budynków żłobków    
i przedszkoli publicznych Miasta Kalisza”  wykonano: montaż instalacji fotowoltaicznej ( 38 
sztuk modułów) o mocy  9,88 kW.

122 530,23

Żłobek Nr 2           
ul. Babina 3a         
62 – 800 Kalisz

Budynek  - 
zwiększenie wartości

W ramach zadania pn.,,Termomodernizacja budynku Żłobka Nr 2 w Kaliszu przy ul. Babina 
3a w ramach projektu pn. ,,Kompleksowa termomodernizacja budynków żłobków i przedszkoli 
publicznych Miasta Kalisza”
 wykonano: 
- modernizację instalacji grzewczej,
- modernizację systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej,
- docieplenie ścian zewnętrznych,
- docieplenie stropodachu,
- docieplenie ścian przyziemia  (cokołu),
- wymiana okien i drzwi,
- modernizacja oświetlenia wewnętrznego. 

789 270,99
99/WRI/2018 
zwiększające

Instalacja 
fotowoltaiczna 

W ramach zadania pn.,,Termomodernizacja budynku Żłobka Nr 2 w Kaliszu przy ul. Babina 
3a w ramach projektu pn. ,,Kompleksowa termomodernizacja budynków żłobków i przedszkoli 
publicznych Miasta Kalisza” wykonano: instalację fotowoltaiczną. 

114 419,57

Publiczne 
Przedszkole          
Nr 27  ,,Radość’’    
   ul. Władysława 
Reymonta 29           
62 – 800 Kalisz

Budynek zwiększenie 
-  wartości

W ramach zadania pn.,, Modernizacja Publicznych Przedszkoli  Miasta Kalisza” wykonano:
- drzwi stalowe EI30, szer. 1,20;
- ułożenie płytek 30x30 cm w kotłowni 35,70 m2
- montaż baterii umywalkowej – 3 szt.
- nasada wentylacyjna dachowa z wywietrzakiem dachowym typu Turbowent – 8 szt.
- nasada wentylacyjna dachowa z wywietrzakiem dachowym zwykłym – 22 szt.
- tablica rozdzielcza o masie do 150 kg – 1 szt.
- tablica rozdzielcza o masie do 50 kg – 2 szt.
- tablica rozdzielcza o masie do 20 kg -1 szt.
- instalacja gniazd wtykowych w całym budynku
- instalacja domofonowa (240 m przewodów kablowych YTKSY 3x2x0,5 oraz domofony -8 
szt.)

160 075,64 102/WRI/2018 
zwiększające
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7 1-912

8 6-385 100/WRI/2018

Łącznie:

Publiczne 
Przedszkole Nr 
27  ,,Radość’’       
ul. Władysława 
Reymonta 29           
62 – 800 Kalisz

Budynek zwiększenie 
-  wartości

W ramach zadania pn.,, Termomodernizacja  budynku Publicznego Przedszkola Nr 
27  ,,Radość” przy ul. Władysława Reymonta 29 (dawniej ul. Koszutskiego) w Kaliszu w 
ramach projektu pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynków żłobków i przedszkoli 
publicznych Miasta Kalisza” wykonano: bezspoinowe docieplanie ścian budynku wraz z nową 
kolorystyką elewacji, docieplenie ścian fundamentowych, opaski wokół budynku, wymianę 
częściowo stolarkę okienną, wykonano obróbki blacharskie, remont schodów zewnętrznych i 
tarasów, montaż paneli fotowoltaicznych, nowe oprawy oświetleniowe typu LED, wymianę 
instalacji odgromowej, modernizację instalacji c.o., montaż pompy ciepła, montaż kotła 
gazowego.

1 639 805,38 103/WRI/2018 
zwiększające

Instalacja 
fotowoltaiczna 

W ramach zadania pn.,, Termomodernizacja  budynku Publicznego Przedszkola Nr 
27 ,,Radość”  przy ul. Władysława Reymonta 29 (dawniej ul. Koszutskiego) w Kaliszu w 
ramach projektu pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynków żłobków i przedszkoli 
publicznych Miasta Kalisza” wykonano instalację fotowoltaiczną składającą się z: 9 modułów 
o mocy 0,27 kWp.

49 174,25

2 876 149,36

Prezydent Miasta Kalisza 
/…/ 

Krystian Kinastowski
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