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nad rodzinami zastępczymi, prowadzącymi rodzinne domy dziecka oraz placówkami opiekuńczo -

wychowawczymi. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały. 

Zarząd Powiatu ,jednogłośnie" podjął uchwałę w sprawie upoważnienia do sprawowania kontroli nad 
podmiotami pieczy zastępczej. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

l O) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu, przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu

w sprawie w sprawie upoważnienia do sprawowania kontroli nad podmiotami pieczy zastępczej.
Upoważnia się Panią Elżbietę Krzesińską - pracownika Starostwa Powiatowego w Prudniku do

sprawowania kontroli nad rodzinami zastępczymi, prowadzącymi rodzinne domy dziecka oraz
placówkami opiekuńczo - wychowawczymi.

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały. 

Zarząd Powiatu ,jednogłośnie" podjął uchwałę w sprawie upoważnienia do sprawowania kontroli nad 
podmiotami pieczy zastępczej. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
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6) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu, przedstawiła wniosek Przewodniczącej Komisji 

ds. nabycia nieruchomości w sprawie ustalenia tenninów i warunków negocjacji w sprawie ustalenia 

ceny sprzedaży nieruchomości przeznaczonej na utworzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej. 

Poinformowała, że w dniu 24.05.2018r. na stronie internato)Vej Starostwa Powiatowego w Prudniku 

zostało wywieszone ogłoszenie o zamiarze zakupu nieruchomości na terenie gminy Głogówek 

z przeznaczeniem na utworzenie 14 osobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej. Do dnia 

08.06.2018r. do Starostwa Powiatowego w Prudniku wpłynęła jedna ofetia na nieruchomość położoną 

w Mochowie 4a, oznaczoną w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka 334/2, dla której 

Sąd Rejonowy w Prudniku prowadzi księgę wieczystą nr OPlP/00009955/8 na kwotę 460.000,00 zł. 

W/w nieruchomość spełnia kryteria zawarte w ogłoszeniu poza ilością pokoi mieszkalnych, których jest 

cztery. Po przeprowadzonych oględzinach nieruchomości stwierdzono, że istnieje możliwość adaptacji 

pomieszczeń na pięć pokoi. W dziale IV - hipoteka księgi wieczystej Nr OPlP/00009955/8 wpisana jest 

hipoteka umowna na kwotę 595.000,00 zł. Współwłaściciel nieruchomości, oświadczył, że obecnie 

zadłużenie hipoteczne wynosi 310.000,00 zł, które nalegałoby spłacić w dwóch ratach. Pierwsza rata 

300.000,00 zł i druga za miesiąc 10.000,00 zł, od której zapłacona byłaby prowizja. Właściciele 

wyrazili zgodę aby spłata hipoteki nastąpiła z ustalonej kwoty do zapłaty za nieruchomość, 

bezpośrednio na konto banku. Działka nr 334/2 leży w strefie zagrożenia powodziowego. Zgodnie z art. 

11 ust. 1 ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych wymaga w przypadku utworzenia placówki 

opiekuńczo-wychowawczej, wyłączeniu gruntów z produkcji rolniczej, po uprzednim uzyskaniu 

decyzji zezwalającej na takie wyłączenie, w której określa się



obowiązki związane z wyłączeniem. Wydanie decyzji o wyłączeniu gruntów z produkcji rolnej 

wymaga w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uzyskania decyzji 

o warunkach zabudowy/ lokalizacji inwestycji celu publicznego (zgonie z ustawą o planowaniu

i zagospodarowaniu przestrzennym). Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy o ochronie gruntów rolnych 

i leśnych, osoba która uzyskała zezwolenie na wyłączenie gruntów z produkcji, jest obowiązana 

uiszczać należność i opłaty roczne z tytułu tego wyłączenia. Szacunkowy koszt dostosowania 

nieruchomości na utworzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej wynosi ok. 150.000,00 - 

200.000,00 zł. Po zleceniu wyceny, rzeczoznawca majątkowy ustalił, w operacie szacunkowym, że 

wa1tość w/w nieruchomości wynosi 465.000,00 zł. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

Zarząd Powiatu wyznaczył termin negocjacji na dzień 18.09.2018r. na godz. 10:00. Polecił 

przygotowanie niezbędnych dokumentów. 

7) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu, przedstawiła wniosek w sprawie wprowadzenia do

budżetu zakupu mebli do Biura Rady. Poinformowała, że z uwagi na reorganizację przeprowadzoną 

w wydŻiale (w pok. 215 poprzednio siedziała jedna osoba, natomiast obecnie mają przebywać dwie) 

oraz stan techniczny mebli znajdujących sie w pomieszczeniu nr 215 (liczne ślady użytkowania, brak 

szaf zamykanych na klucz zgodnie z polityka RODO, niewystarczająca liczba biurek) konieczne jest 

przeprowadzenie remontu oraz zmiana umeblowania, zgodnego z obowiązującymi przepisami prawa. 

Koszt umeblowania i remontu opiewa na kwotę 11.000,00 zł. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

Zarząd Powiatu "jednogłośnie" wyraził zgodę na wprowadzenie do budżetu zakupu mebli i remontu 

w pokoju Biura Rady. 

8) Pan Józef Skiba, Członek Zarządu, przedstawił wniosek w sprawie przekazania drewna

pozyskanego z wycinki drzew. Poinformował, że w dniu 10 sierpnia 2018r. Pan 

zwrócił się z wnioskiem o przekazanie drewna pozyskanego z wycinki drzewa gatunku dąb czerwony 

rosnącego w pasie drogi powiatowej nr 1281 O relacji Żabnik-Zawada na działce nr 133/8 mapa 2 

obręb Krobusz stanowiącej własność Powiatu Prudnickiego. Na początku lipca 2018r. otrzymano 

informację o leżącym przy drodze powiatowej Nr 1281 O relacji Żabnik-Zawada konarze drzewa 

gatunku dąb czerwony. Podczas wizji w terenie w dniu 24 lipca 2018r. stwierdzono, że drzewo z 

którego odłamał się konar posiada duże wypróchnienie, ma zachwianą statykę i jest w złym stanie. 

Drzewo stwarza zagrożenie dla bezpiecze11stwa ruchu drogowego, ludzi i mienia. W związku z tym, 

Zarząd Powiatu wystąpił do Burmistrza Białej celem uzyskania zezwolenia na usunięcie w/w drzewa, 

które otrzymał w dniu 9 sierpnia 2018r. Wnioskodawca zobowiązał się do wycięcia drzewa w zamian 

za pozyskanie drzewa z wycinki. 










