
UCHWAŁA Nr 109/20/07
ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU 

z dnia 17 maja 2007r.

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały
dotyczącej wyrażenia zgody na przekazanie szkół wchodzących w skład Zespołu
Szkół  Rolniczych  w  Studzieńcu  do  prowadzenia  przez  Ministra  Rolnictwa
i Rozwoju Wsi.

Na  podstawie  art.  32,  ust.2  pkt  1  ustawy  z  dnia  5  czerwca  1998r.
o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 141, poz. 1592 z późn. zm.) Zarząd
Powiatu w Sierpcu uchwala co następuje: 

§ 1. 

Wnieść pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projekt uchwały w sprawie wyrażenia
zgody  na  przekazanie   szkół  wchodzących  w  skład  Zespołu  Szkół  Rolniczych
w Studzieńcu do prowadzenia przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

§ 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 Nr .........../............./07
RADY POWIATU W SIERPCU 
z dnia ..................................2007r. 

w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie szkół wchodzących w skład Zespołu
Szkół Rolniczych w  Studzieńcu  do  prowadzenia  przez  Ministra  Rolnictwa
i Rozwoju Wsi. 

Na podstawie art.4 ust.1 pkt 1 oraz art. 12 pkt 8a ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.
o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz
art. 5 ust. 5e ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( Dz. U.  z 2004r.
Nr 256, poz. 2572  z późn. zm. )Rada Powiatu w Sierpcu uchwala co następuje:

§ 1.
Wyraża  się  zgodę  na  przekazanie  do  prowadzenia  przez  Ministra  Rolnictwa
i Rozwoju Wsi następujących szkół:

1.  Technikum kształcące w zawodach:
• technik żywienia i gospodarstwa domowego
• technik rolnik 
• technik agrobiznesu 

  
2.  Szkoła Policealna dla Dorosłych kształcąca w zawodach:

• technik żywienia i gospodarstwa domowego  
• technik rolnik 

3. Technikum Uzupełniające dla Dorosłych kształcące w zawodach:
• technik rolnik 
• technik żywienia i gospodarstwa domowego 

wchodzących w skład Zespołu Szkół Rolniczych w Studzieńcu.
 

§ 2.
Wyraża  się  zgodę  na  przekazanie  Zespołu  Szkół  Rolniczych  w Studzieńcu  wraz
z mieniem będącym w jego trwałym zarządzie na rzecz Skarbu Państwa. 

§ 3.
Przekazanie  szkół,  o  których  mowa  w  §  1  nastąpi  na  zasadach  określonych
w  porozumieniu  zawartym  pomiędzy  Ministrem  Rolnictwa  i  Rozwoju  Wsi
a Powiatem Sierpeckim. 

§ 4. 
Upoważnia się Zarząd Powiatu do prowadzenia działań zmierzających do zawarcia
porozumienia, o którym mowa w § 3.



§ 5.
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 

§ 6.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 



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

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

Pismem z dnia 9 maja 2007r. Zarząd Powiatu w Sierpcu wystąpił do Ministra

Rolnictwa i Rozwoju Wsi wyrażając wolę przekazania Zespołu Szkół Rolniczych w

Studzieńcu do prowadzenia przez Ministra.

W  jednostce  tej  istnieją  dwie  potrzeby  inwestycyjne,  które  przewyższają

możliwości  finansowe  budżetu  powiatu.  W  załączeniu  –  Plan  przekształceń

własnościowych mienia powiatowego znajdującego się w Studzieńcu gmina Sierpc.

Przekazanie Zespołu Szkół Rolniczych w Studzieńcu umożliwi doinwestowanie tej

jednostki  przez  Ministra  Rolnictwa  i  Rozwoju  Wsi,  tym samym nastąpi  poprawa

warunków dla  uczącej  się  tu  młodzieży (remonty,  doposażenie  w sprzęt,  pomoce

dydaktyczne).Przekazanie  następuje  na  podstawie  zawartego  porozumienia

pomiędzy Powiatem Siepeckim a Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Dla zawarcia

porozumienia wymagana jest zgoda organu prowadzącego. 


