
UCHWAŁA NR 555/2016 
ZARZĄDU POWIATU KRAPKOWICKIEGO 

 
z dnia 27 lipca 2016 r. 

 
w sprawie nabycia nieruchomości w ramach projektu pn. „Bli żej rodziny i dziecka” - wsparcie 
rodzin przeżywających problemy opiekuńczo - wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej 

 
Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 814), art. 11 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  
(Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.), w związku z uchwałą Nr XIX/139/2016 Rady Powiatu 
Krapkowickiego z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości  
w ramach projektu pn. „Bliżej rodziny i dziecka” - wsparcie rodzin przeżywających problemy 
opiekuńczo - wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej, uchwala się, co następuje: 
 

§1. Powiat Krapkowicki wyraża wolę nabycia na własność lokalu mieszkalnego nr 11 w budynku 
nr 4 położonego na Osiedlu 1000 – lecia w Krapkowicach, dla którego prowadzona jest księga 
wieczysta nr OP1S/00055675/0, wraz z udziałem w prawie własności wynoszącym 65/1000 części 
działki, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 179/1 z mapy 5 
o powierzchni 0,1288 ha dla której prowadzona jest księga wieczysta nr OP1S/00052463/0, za cenę 
167.000,00 zł brutto, słownie: sto sześćdziesiąt siedem tysięcy złotych 00/100. 

 
§2. Nabycia nieruchomości dokonuje się w celu utworzenia mieszkania chronionego dla 3 osób 

usamodzielniających się w ramach projektu pn. „Bliżej rodziny i dziecka” - wsparcie rodzin 
przeżywających problemy opiekuńczo - wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej w ramach 
Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 
VIII Integracja Społeczna, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, jako Partner 
Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu. 

 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Krapkowickiemu. 

 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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