
 
Uchwała Nr XIII/ 76/07

Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 28 listopada 2007 r.

w sprawie: 
zmiany  uchwały  Nr  VII/  46  /07  Rady  Powiatu  w  Sępólnie 
Krajeńskim z dnia 25 kwietnia 2007 roku w sprawie przekazania do 
prowadzenia  Ministrowi  Rolnictwa i  Rozwoju  Wsi  Zespołu  Szkół 
Centrum  Kształcenia  Rolniczego  w  Sypniewie  na  zasadzie 
porozumienia.

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit.  „i” ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm. ) i art. 5 ust. 5 e ustawy z dnia 7 
września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm. ) w 
związku z uchwałą Nr XLIV/230/06 Rady Powiatu w Sępólnie Kraj. z dnia 27 września 2006 
r.  w sprawie  przekazania  do  prowadzenia  Ministrowi  Rolnictwa  i  Rozwoju  Wsi  Zespołu 
Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sypniewie.

Rada Powiatu
uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr VII/ 46 /07 Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim z dnia 25 kwietnia 
2007 roku w sprawie przekazania do prowadzenia Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi  Zespołu  Szkół  Centrum  Kształcenia  Rolniczego  w  Sypniewie  na  zasadzie 
porozumienia § 2 otrzymuje brzmienie:
„Upoważnić Zarząd Powiatu do podpisania z Ministrem Rolnictwa i  Rozwoju Wsi 
porozumienia  w  sprawie  przekazania  do  prowadzenia  Zespołu  Szkół  Centrum 
Kształcenia Rolniczego w Sypniewie. „

§ 3
Wykonanie uchwały zlecić Zarządowi Powiatu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Uzasadnienie

       Przyjęcie uchwały pozwoli zarządowi elastycznie negocjować warunki przekazania do 
prowadzenia  Ministrowi  Rolnictwa  i  Rozwoju  Wsi  Zespołu  Szkół  Centrum 
Kształcenia Rolniczego w Sypniewie. 
      Rezygnacja z dochodzenia zwrotu kosztów inwestycyjnych poniesionych przez 
Powiat  pozwoli  na  uzgodnienie  porozumienia.  Mimo  powstałej  straty  w  dłuższej 
perspektywie  finansowej  korzyści  są  ewidentne,  Szkoła  ze  względu  na  swoją 
specyfikę nie ma żadnych szans na to aby koszty jej utrzymania zostały pokryte przez 
generowaną przez nią część należnej powiatowi subwencji oświatowej.
      Ponadto nie bez znaczenia dla przedłożenia powyższego projektu jest stanowisko 
dyrektora  i  rady  pedagogicznej  szkoły  opowiadającej  się  jednoznacznie  za  zmianą 
organu prowadzącego.
      Identyczne stanowisko zajmują władze samorządowe Gminy Więcbork, na terenie 
której szkoła się znajduje.
      Dodatkowym argumentem za przekazaniem są doświadczenia szkół rolniczych 
prowadzonych przez Ministerstwo wskazujące jednoznacznie na poprawę warunków 
finansowych tych placówek, w tym wyraźne zwiększenie możliwości inwestycyjnych.
Niniejszy projekt jest inicjatywą uchwałodawczą grupy radnych.
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