
OŚWIADCZENIE NR 2/VII/07

RADY POWIATU W SIERPCU

z dnia 28 czerwca 2007 r.

w  sprawie  zajęcia  stanowiska  dotyczącego  zawarcia  Porozumienia
pomiędzy Powiatem Sierpeckim a Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi

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:

Rada  Powiatu  akceptuje  /  nie  akceptuje  *  zawarcie  Porozumienia
pomiędzy  Powiatem  Sierpeckim  a  Ministrem  Rolnictwa  i  Rozwoju  Wsi  w
sprawie przekazania do prowadzenia przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
szkół  wchodzących  w skład  Zespołu  Szkół  Rolniczych  w Studzieńcu  o  treści
stanowiącej załącznik do niniejszego oświadczenia.

Jednocześnie  zwraca  uwagę,  iż  Porozumienie  nie  określa  żadnych
szczegółów przejęcia ZSR w Studzieńcu.

W  związku  z  powyższym  Rada  Powiatu  nadal  podtrzymuje  wolę
zapoznania  się  i  zaakceptowania  szczegółowych  warunków  przekazania
Zespołu Szkół Rolniczych w Studzieńcu - tak jak w uchwale Rady Powiatu w
Sierpcu Nr 51/VI/07 z dnia 31 maja 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na
przekazanie szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Rolniczych w Studzieńcu
do  prowadzenia  przez  Ministra  Rolnictwa  i  Rozwoju  Wsi  oraz  wyłączenia
Technikum  Nr  2  w  Studzieńcu  ze  struktury  Zespołu  Szkół  Rolniczych
w Studzieńcu

 niepotrzebne skreślić



Zał. do Oświadczenia Nr 2/VII/07
                                                                                               Rady Powiatu w Sierpcu z dnia
                                                                                              28 czerwca 2007 r.

POROZUMIENIE
(DON or. 761-151/07)

zawarte w Warszawie w dniu ..................................................... r., pomiędzy:

Powiatem Sierpeckim, zwanym dalej „Przekazującym”, reprezentowanym przez:

1) Sławomira Fułka – Starostę Sierpeckiego,

2) Andrzeja Twardowskiego – Wicestarostę Sierpeckiego,

a

Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zwanym dalej „Przejmującym”,

Działając na podstawie przepisów art. 5 ust. 5e ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie

oświaty 

(Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) oraz zgodnie z Uchwałą Nr 51/VI/07 Rady

Powiatu w Sierpcu z dnia 31 maja 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie szkół

wchodzących  w  skład  Zespołu  Szkół  Rolniczych  w  Studzieńcu  do  prowadzenia  przez

Ministra  Rolnictwa  i  Rozwoju  Wsi  oraz  wyłączenia  Technikum  Nr  2  w  Studzieńcu  ze

struktury Zespołu Szkół Rolniczych w Studzieńcu, strony ustaliły, co następuje.

§ 1.

Przekazujący przekazuje a Przejmujący przejmuje do prowadzenia:

1) Technikum  Nr  1  kształcące  w  zawodach:  technik  żywienia  i  gospodarstwa

domowego,  technik  rolnik,  technik  agrobiznesu,  technik  organizacji  usług

gastronomicznych, technik technologii żywności,

2) Zasadniczą Szkołę Zawodową kształcącą w zawodach: cukiernik, rolnik, kucharz

małej gastronomii, rzeźnik-wędliniarz,

3) Szkołę  Policealną  dla  Dorosłych  kształcącą  w  zawodach:  technik  żywienia  i

gospodarstwa domowego, technik rolnik, rolnik, cukiernik,

4) Technikum Uzupełniające dla Dorosłych kształcące w zawodach: technik żywienia

i  gospodarstwa  domowego,  technik  rolnik,  technik  agrobiznesu,  technik

technologii żywności,

-  zwanej  dalej  „szkołami”,  wchodzące  w  skład  zespołu  o  nazwie  „Zespół  Szkół

Rolniczych w Studzieńcu”.

§ 2.



Działalność szkół będzie w całości finansowana z budżetu Przejmującego.

§ 3.

1. Przejęcie mienia związanego z przekazywanymi do prowadzenia szkołami nastąpi

na podstawie odrębnych czynności prawnych, w terminie do dnia 31 grudnia 2007

r.

2. Rozwiązanie  umów  rachunków  bankowych  szkół,  zawartych  z  upoważnienia

Starosty, nastąpi do dnia 31 grudnia 2007 r.

§ 4.

1. Porozumienie zostaje zawarte na czas nieokreślony.

2. Porozumienie  może  zostać  rozwiązane  w każdym czasie  w  przypadku  zmiany

przepisów prawnych, które umożliwiają jego wejście w życie.

§ 5.

Wszelkie zmiany porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 6.

Porozumienie  zostało  zawarte  w  dwóch  jednobrzmiących  egzemplarzach,  po  jednym

egzemplarzu dla każdej ze stron.

§ 7.

Porozumienie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 r. pod warunkiem:

1) zapewnienia w ustawie budżetowej na 2008 r. w części 32 – Rolnictwo środków

na finansowanie przejmowanych szkół;

2) przejęcia  mienia  związanego  z  przekazywanymi  do  prowadzenia  szkołami,

zgodnie z § 3.

§ 8.

Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

.............................................. .................................................

              Przekazujący                                                                                    Przejmujący 


