INFORMACJA O STANIE MIENIA POWIATU OBORNICKIEGO
Powiat Obornicki dysponuje następującym mieniem:
1.Starostwo Powiatowe w Obornikach swą siedzibę ma w budynku na nieruchomości
położonej w Obornikach przy ul. 11 Listopada 2a, nabytej na podstawie umowy darowizny
z dnia 2.06.1999r. Dla tej nieruchomości prowadzona jest w Sądzie Rejonowym
w Obornikach, księga wieczysta oznaczona numerem 16953 (działka 1221/8 o pow. 0.4786
ha). Na podstawie umowy z dn. 31 maja 2005 r. wydzierżawiono pomieszczenia o pow.
141,1 m2 na kawiarnię.
Decyzją Zarządu Powiatu Obornickiego z 9.11.2004r. zostało wygaszone prawo zarządu
dla nieruchomości położonej w Objezierzu, oznaczonej działką nr 214/1 o pow. 0,2268 ha,
zabudowanej budynkiem (12 lokali) wielomieszkaniowym.
17 maja 2005r. sprzedano na rzecz dotychczasowych najemców 8 lokali mieszkalnych, tj.
7485/10515 udziału w nieruchomości.
Powiat Obornicki jest właścicielem 4 lokali mieszkalnych, tj. 3030/10515 udziału
w nieruchomości.
Ponadto decyzją Zarządu Powiatu z dn. 18 sierpnia 2005 r. wygaszono prawo trwałego
Zarządu działki nr 1632/1 o pow. 0,0529 ha poł. Przy ul.Mjr. Dobrzyckiego nr 7 .
2.Powiatowy Urząd Pracy swą siedzibę ma w budynku przy ul. Sądowej nr 5,
tj. na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Obornickiego nabytej na podstawie
umowy darowizny od Skarbu Państwa w dn.28.08.2002r.
Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta nr 256 (dz.1368/2 o pow. 0,0540 ha).
Prawo trwałego zarządu zostało ustanowione na rzecz PUP decyzją Zarządu Powiatu
z dn.24.10.2002r.
3.Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Obornikach – posiada
w nieodpłatnym użytkowaniu nieruchomość stanowiącą własność Powiatu Obornickiego,
tj. zabudowane działki o pow. 1,9993 ha zapisane w KW nr 113.
Własność Powiatu potwierdzona decyzją Wojewody Wielkopolskiego z dn.20.09.2001 r.
4. Liceum Ogólnokształcące w Obornikach posiada w zarządzie nieruchomość zabudowaną
o pow. 0,4272 ha, zapisaną w KW 15620 i stanowiącą własność Powiatu Obornickiego
na podst. umowy darowizny z dn.11.10.2002 r.
W posiadaniu LO Oborniki są ponadto stanowiące własność Gminy Oborniki:
- nieruchomość zabudowana w Obornikach - cz. działki 1471 o pow. 0.1527 ha;
lokale o pow. 159,54 m2.
5.Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Obornikach użytkuje lokale o pow. 154,83 m2
w budynku położonym w Obornikach przy ul.A.Mickiewicza 4 – działka nr 1162
o pow. 0,0829 ha (d.internat LO).
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji decyzją z 25.05.2006r. uchylił decyzję
Wojewody Poznańskiego z 20.08.1992r. nr PK-I-7252/19/244/92 stwierdzającej nabycie
z mocy prawa przez Gminę Oborniki własności przedmiotowej nieruchomości.
Obecnie trwa przygotowywanie materiałów celem wystąpienia do Wojewody
o stwierdzenie nabycia z mocy prawa współwłasności nieruchomości.
6.Zespół Szkół im.Gen.T.Kutrzeby w Obornikach posiada w zarządzie nieruchomość
zabudowaną o pow. 1,1797 ha, zapisaną w KW 18478 i stanowiącą własność Powiatu
Obornickiego – na podst.umowy darowizny z dn.11.10.2002 r.

7.Zespół Szkół Specjalnych w Kowanówku ( d. w Bogdanowie) swą siedzibę ma w budynku
na nieruchomości stanowiącej przedmiot użytkowania wieczystego (lokale o pow.
560,65 m2 ) Szpitala Rehabilitacyjnego ,,Miłowody” SP ZOZ.
Nieruchomość położona jest w Kowanówku, oznaczona działką 352/2, stanowi własność
Województwa Wielkopolskiego.
Umowa użyczenia z dn. 29 czerwca 2005 r.
8.Zespół Szkół im. A. Mickiewicza w Objezierzu dysponuje następującymi
nieruchomościami:
- działki nr 45/6, 59, 52/1 i 186 o łącznej powierzchni 15,9315 ha, zapisane w KW 17396
stanowiące własność Powiatu Obornickiego na podst. dec. Wojewody Wielkopolskiego
z dn.27.01.2000 r., 21.09.2001r. i 27.01.2003r.
W dniu 8 lipca 2005 r.umową darowizny Powiat Obornicki przekazał działkę nr 140
( stadion) o powierzchni 4,0598 ha na rzecz Gminy Oborniki.
9. Zespół Szkół Agrobiznesu im. D.Chłapowskiego w Rogoźnie dysponuje nieruchomością
zabudowaną o łącznym obszarze 0,9995 ha (działki nr 1508/2, 1512/3, 1512/16 i 1512/17
– KW 26740) – własność Powiatu Obornickiego.
10. Zespół Szkół im.H.Cegielskiego w Rogoźnie dysponuje działką zabudowaną nr 1471/1
o pow. 2,0457 ha – KW 29474 – własność Powiatu Obornickiego.
Na nieruchomości tej ma również swą siedzibę Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
w Rogoźnie.
11.Liceum Ogółnokształcące im. Przemysława w Rogoźnie dysponuje działką zabudowaną
nr 1845 o pow. 0,4060 ha – KW 26741 – własność Powiatu Obornickiego.
12.Zarząd Dróg Powiatowych posiada w trwałym zarządzie ( dec. Zarządu Powiatu
z dn.18 sierpnia 2005 r.) nieruchomość zabudowaną, położoną w Rogoźnie, oznaczoną
działką 306/7 o pow.0,5120 ha – własność Powiatu Obornickiego na podstawie aktu
notarialnego z dn. 28 czerwca 2005 r.( kw. 30025).
13.Powiat Obornicki i Skarb Państwa są współwłaścicielem zabudowanej nieruchomości,
położonej w Obornikach przy ul. Łukowskiej, oznaczonej działkami 932/2 i 933/1
o łącznej pow.1,2684 ha – KW 18697.
Udział Powiatu Obornickiego stanowi 3672/15559 części na podstawie dec. Wojewody
Wielkopolskiego z dn. 5.03.2003r. i z dn. 15.04.2003r.
14.Powiat Obornicki jest właścicielem nieruchomości w Kowanówku o powierzchni
0,0808 ha, stanowiącej ścieżkę rowerową.
Ponadto ścieżkę rowerową stanowią nieruchomości gruntowe położone w Kowanówku
w bezpłatnym użyczeniu, o powierzchni 2,9443 ha, stanowiące własność Gminy Oborniki.
Sporządzono wg stanu na 31 grudnia 2006 r.

