
UCHWAŁA  NR 108/20/07
ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU 

z dnia 17 maja 2007r.

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały
dotyczącej  zamiaru  przekształcenia  Bursy  Powiatowej  w  Sierpcu  z/s  w
Studzieńcu  w Internaty.

Na  podstawie  art.32  ust.  2  pkt  1  ustawy  z  dnia  5  czerwca  1998r.
o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592 z późn.  zm.) uchwala
się co następuje:

§ 1.

Wnieść pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projekt  uchwały w sprawie zamiaru
przekształcenia Bursy Powiatowej w Sierpcu z/s w Studzieńcu w Internaty. 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Sierpeckiemu.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Zarząd:

1. Sławomir Fułek - przewodniczący      -....................................

2. Andrzej Twardowski – członek  - ....................................

3. Szczepan Jamiołkowski – członek  - ....................................

4. Paweł Kaźmierczak – członek  - ....................................

5. Adam Pijankowski – członek  - ....................................



                     -projekt-

UCHWAŁA ......./......../07
RADY POWIATU  W SIERPCU

z dnia ......................................................2007r.

w  sprawie   zamiaru  przekształcenia  Bursy  Powiatowej  w  Sierpcu  z/s
w  Studzieńcu  w Internaty.

Na podstawie art. 59  ust.1, ust.5, ust.6 ustawy z dnia 7 września 1991r.     o
systemie oświaty ( Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) art.4 ust.1 pkt 1,
art. 12 pkt 11 ustawy o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592
z późn. zm.) Rada Powiatu w Sierpcu uchwala, co następuje

§ 1.
1.Wyraża zamiar likwidacji  Bursy Powiatowej w Sierpcu z/s w Studzieńcu  z dniem
31 sierpnia 2007r.     
2.Wyraża  zamiar  utworzenia  z  dniem 1  września  2007r.  na  bazie  lokalów Bursy
Powiatowej  mieszczących się:

1) w Sierpcu,  ul.  Armii  Krajowej  8a  –  Internatu  wchodzącego  w skład
Zespołu Szkół Nr 1 im.Gen.Jose de San Martin w Sierpcu 

2)  w  Studzieńcu  –  Internatu  wchodzącego  w  skład  Zespołu  Szkół
Rolniczych w Studzieńcu

§ 2. 
Upoważnia  się  Zarząd  Powiatu  do  prowadzenia  działań  zmierzających
do przekształcenia, o którym mowa w § 1. 

§ 3. 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 

§ 4. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 



    Uzasadnienie projektu
UCHWAŁY NR.............../.........../07

RADY POWIATU W SIERPCU
z dnia ................................

Przekształcenie Bursy Powiatowej w Internat przy Zespole Szkół Rolniczych
w Studzieńcu oraz Internat przy Zespole Szkół Nr 1 im. Gen. Jose de San Martin w
Sierpcu,  ul Armii Krajowej 8a, na bazie obiektów dotychczasowej Bursy zapewni
lepszą organizację i funkcjonowanie jednostki poprzez:

• pełną  współpracę  internatów  ze  szkołami,  np.  korzystanie  grup
młodzieży internackiej  z sali  gimnastycznej  (nieodpłatnie)  pod opieką
nauczyciela wychowania fizycznego w godzinach popołudniowych,

• uczestnictwo  wychowawców  internatów  w  radach  pedagogicznych
szkół, lepszy nadzór nad frekwencją i ocenami wychowanków,

• Bursa  nie  posiada  samochodu,  transport  artykułów  spożywczych  do
kuchni odbywa się prywatnym samochodem,

• w  Bursie  w  Studzieńcu  brak  sprzątaczki  i  konserwatora  w  dłuższej
perspektywie  funkcjonowania  należy  przewidzieć  dodatkowe
zatrudnienie,

• przekazanie  ZSR  w  Studzieńcu  do  prowadzenia  przez  Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi wraz z Internatem będącym integralną częścią
szkoły. 

Przekształcenie w trybie art.59 ustawy z dnia 7 września 1991r.  o systemie
oświaty( Dz.U. z 2004r.  Nr 256, poz. 2572 z późn. zm. ) wymaga podjęcia przez
organ prowadzący uchwały intencyjnej. Do tego czasu  należy dokonać czynności
przekształceniowych  m.in.  zawiadomić  rodziców,  kuratora  oświaty  oraz  organ
wykonawczy powiatu. 


