Informacje szczegółowe za okres 1 stycznia 2004r. – 31 grudnia 2004r.
do przedłoŜonego majątku Powiatu Inowrocławskiego

I. Inwestycje:
1. Zakończono inwestycję i oddano do uŜytku I etap Hali Widowiskowo – Sportowej w
Kruszwicy przy ul. Kujawskiej 20. Ogólna wartość poniesionych kosztów inwestycji I
etapu wynosi: 3.166.385,65 zł.

II. Utworzone jednostki:
1. Z dniem 1 lipca 2004r. utworzono zakład budŜetowy o nazwie Powiatowy MłodzieŜowy
Ośrodek Sportu i Rekreacji z siedzibą w Kruszwicy, ul. Kujawska 20.
Zakład budŜetowy utworzono z Hali Widowiskowo – Sportowej w Kruszwicy, ul.
Kujawska 20 oraz dotychczasowego internatu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w
Kruszwicy, ul. Kujawska 20.
2. Z dniem 1 lipca 2004r. utworzono Gospodarstwo Pomocnicze przy Zespole Szkół
Ponadgimnazjalnych w Kościelcu Kujawskim.

III. Przekształcenia:
1. Z dniem 1 lipca 2004r. dokonano przekształcenia Domu Pomocy Społecznej w Tarnówku
w filię Domu Pomocy Społecznej z siedzibą w Ostrowie,
2. Z dniem 1 lipca 2004r. Dom Pomocy Społecznej w Kołudzie Małej przekształcono w filię
Domu Pomocy Społecznej z siedzibą w Inowrocławiu,
3. Z dniem 1 września 2004r. Dom Dziecka w Gniewkowie przekształcono w filię Ośrodka
Wspierania Dziecka i Rodziny z siedzibą w Inowrocławiu,
4. Z dniem 1 lipca 2004r. przekształcono Bursę Szkolną Nr 1 z siedzibą w Inowrocławiu
przy ul. Narutowicza 34 w zakład budŜetowy o nazwie Bursa Szkolna Nr 1 – Zakład
BudŜetowy z siedzibą w Inowrocławiu przy ul. Narutowicza 34.

IV. Likwidacja:
1. Z dniem 31 października 2004r. zakończono likwidację Warsztatów Szkolnych w
Kruszwicy przy Centrum Kształcenia Praktycznego w Inowrocławiu.
Majątek ruchomy o wartości księgowej 112.535,70 zł zagospodarowano następująco:

a) przekazano nieodpłatnie innym jednostkom podległym Powiatowi Inowrocławskiemu
na kwotę 36.649,86 zł wartości początkowej,
b) pozostało w Centrum Kształcenia Praktycznego w Inowrocławiu na kwotę 3.530,55 zł
wartości początkowej,
c) sprzedano na wartość 30.590,00 zł przy wartości początkowej 79.465,53 zł.
Majątek ruchomy stanowiły maszyny i urządzenia, które były całkowicie umorzone.
Zakupione były w latach 60 – 70-tych. W/w maszyny i urządzenia nie były przydatne do
dalszego uŜytkowania ze względu na duŜe zuŜycie techniczne i nieekonomiczności
napraw i konserwacji.

V. Własność praw majątkowych
1. Mienie Powiatu Inowrocławskiego do dnia 31 grudnia 2004r. nie jest oddane w
uŜytkowanie wieczyste.
2. Majątek Powiatu Inowrocławskiego nie stanowi udziału w spółkach, akcjach.
3. Działki 13/56, 13/57, 13/59 o łącznej powierzchni 1,8567 ha i wartości księgowej
1.127.388,24 zł powstałe z podziału działki 13/26, karta mapy 78, połoŜone w
Inowrocławiu, w rejonie ulic: Szymborska, Miechowicka wg miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Inowrocławia stanowią ulice i zgodnie z art. 98
ust. 1 i 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami przechodzą z mocy prawa na własność
gminy Miasta Inowrocławia za odszkodowaniem.
Grunty oddano do Gminy Miasta Inowrocław w drodze porozumienia w zamian za
naliczone Powiatowi Inowrocławskiemu jednorazowo opłatę adiacencką i tzw. rentę
planistyczną.
W/w opłaty z tytułu wzrostu wartości w związku z wydaniem decyzji o zatwierdzeniu
projektu podziału nieruchomości stanowią 50 % wzrostu nieruchomości i wynoszą:
 opłata adiacencka

 renta planistyczna
Łączna kwota zobowiązań wynosi

663.064,50 zł.
21.622,80 zł.
684.687,30 zł.

