
Uchwała Nr  V/35/07

Rady Powiatu w Pułtusku

z dnia 26 lutego 2007r.  

w sprawie: wyrażenia zgody na przekazanie szkół rolniczych. 

Na podstawie art.4 ust.1 pkt 1 i art.12 pkt 8 lit. „i” ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.

o samorządzie powiatowym (jt. DzU z 2001r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) oraz art.5

ust.5e ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty  (jt. DzU z 2004r. Nr

256, poz.2572 ze zm.) Rada Powiatu w Pułtusku uchwala, co następuje:

§1.

Wyraża  się  zgodę  na  przekazanie  do  prowadzenia  Ministrowi  Rolnictwa   i

Rozwoju  Wsi  z dniem 1  stycznia  2008  roku  szkół  rolniczych  wchodzących  w

skład Zespołu Szkół Rolniczych im. Jadwigi Dziubińskiej w Golądkowie wraz z

mieniem będącym                         w ich władaniu.

§2.

Tryb i szczegółowe warunki przekazania określi porozumienie zawarte pomiędzy

Zarządem Powiatu w Pułtusku a Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

§3.

Upoważnia się Zarząd Powiatu w Pułtusku do prowadzenia działań zmierzających

do zawarcia porozumienia, o którym mowa w §2. 

§4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Pułtusku. 

§5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

inż. Czesław Czerski 



Uzasadnienie

do  uchwały  Rady  Powiatu  w  Pułtusku  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na

przekazanie szkół rolniczych

Minister  Rolnictwa  i  Rozwoju  Wsi  w  piśmie  z  dnia  31  stycznia  br.

znak:DONor-761-13/07  skierowanym do Starosty Pułtuskiego poinformował, że

realizując zaplanowane na lata 2006-2009 zadania z zakresu edukacji i wiedzy w

rolnictwie przejął już część szkół rolniczych i zamierza przejąć do prowadzenia

kolejne, co pozwoli utworzyć właściwą sieć tych jednostek. Jednocześnie Minister

zwrócił  się  z  wnioskiem  o  przekazanie  do  prowadzenia  rolniczych  szkół  i

placówek,  wchodzących  w  skład  Zespołu  Szkół  Rolniczych  im.  Jadwigi

Dziubińskiej w Golądkowie, wraz z mieniem będącym w ich władaniu.

Zgodnie z art.5 ust.5e ustawy o systemie oświaty prowadzenie publicznych

szkół  rolniczych  o  znaczeniu  regionalnym  może  być  przekazywane  w drodze

porozumienia zawieranego między właściwym ministrem a jednostką samorządu

terytorialnego.

Przejęcie  szkoły  przez  Ministra  Rolnictwa  i  Rozwoju  Wsi  zapobiegnie

ewentualnej  likwidacji  kształcenia  w  zawodach  rolniczych  oraz  umożliwi

zachowanie  zawodów  niezbędnych  do  zapewnienia  odtwarzalności  kadr  dla

rolnictwa oraz kształcenie, którego jakość będzie porównywalna z innymi krajami

Unii Europejskiej.

Zawarte  stosowne  porozumienie  określi  tryb  przekazywania  mienia

będącego we władaniu przekazywanej szkoły, które to mienie jest niezbędne do

prawidłowego działania szkoły.


