
UCHWAŁA NR 213/37/07
ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU 

z dnia 3 października  2007r. 

w  sprawie  wniesienia  pod  obrady  Rady  Powiatu  w  Sierpcu  projektu
oświadczenia   w  sprawie  zajęcia  stanowiska  dotyczącego  nieruchomości
Powiatu  Sierpeckiego  podlegających  przekazaniu  na  rzecz  Skarbu  Państwa,
związanych  z  przekazywanymi  do  prowadzenia  Ministerstwu  Rolnictwa  i
Rozwoju  Wsi  szkołami  wchodzącymi  w  skład  Zespołu  Szkół  Rolniczych  w
Studzieńcu

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.), Zarząd
Powiatu postanawia, co następuje:

§ 1.

Wnieść  pod  obrady  Rady  Powiatu  projekt  oświadczenia  w  sprawie zajęcia
stanowiska  dotyczącego  nieruchomości  Powiatu  Sierpeckiego  podlegających
przekazaniu  na  rzecz  Skarbu  Państwa,  związanych  z  przekazywanymi  do
prowadzenia Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi szkołami wchodzącymi w skład
Zespołu Szkół Rolniczych w Studzieńcu, o treści stanowiącej załącznik do niniejszej
uchwały.

§ 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 
OŚWIADCZENIE NR ........./......./07

RADY POWIATU W SIERPCU
z dnia  .................... 2007 r.

w sprawie zajęcia stanowiska dotyczącego nieruchomości Powiatu Sierpeckiego
podlegających przekazaniu na rzecz Skarbu Państwa, związanych  z

przekazywanymi do prowadzenia Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi
szkołami wchodzącymi w skład Zespołu Szkół Rolniczych w Studzieńcu 

Na podstawie § 14 ust. 3 Statutu Powiatu Sierpeckiego z dnia 25 kwietnia 2002 r.
(Dz. Urz. Województwa Mazowieckiego z dnia 2 lipca 2002 r. Nr 173, poz. 3826
z późn. zm.) Rada  Powiatu  w Sierpcu  wyraża następujące stanowisko:

W   związku  z  przekazaniem szkół  wchodzących  w  skład  Zespołu  Szkół
Rolniczych w Studzieńcu do prowadzenia przez Ministra Rolictwa i Rozwoju Wsi
Rada Powiatu Sierpeckiego uznaje za celowe przekazanie na rzecz Skarbu Państwa
nieruchomości  zabudowanych  obiektami  szkolnymi  oraz  gruntów  ornych
stanowiących części nieruchomości nr 195/7, nr 195/9 i nr 197 o łącznej powierzchni
około 50 ha.

Niniejsze  oświadczenie  upoważnia  Zarząd  Powiatu  do  przeprowadzenia
podziałów geodezyjnych oraz podjęcie innych działań niezbędnych do zawarcia aktu
notarialnego. 

  


