
Uchwała Nr XII/112/2011 

Rady Powiatu w Myśliborzu 

z dnia 26 października 2011 r.  

 

w sprawie przyjęcia lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży 
 

Na podstawie przepisu art. 12 pkt 10 a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r.,
Nr 142, poz. 1592 ze zm.) oraz przepisu art. 90 t ust. 1 pkt 1, ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty
(Dz. U. z 2004r., Nr 256, poz. 2572 ze zm.) Rada Powiatu w Myśliborzu uchwala, co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się lokalny program wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży, która swoją działalnością szkolną, 
społeczną, sportową przyczynia się do promocji Powiatu Myśliborskiego, zwany w dalszej części uchwały programem i 
stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.  

§ 2. 1. Celem Programu jest: 

2. Program ma doprowadzić do wzrostu aspiracji edukacyjnych młodzieży oraz wzmacniać poczucie własnej wartości w
społeczności powiatu myśliborskiego.  

§ 3. Program realizowany jest pod nazwą „Stypendium Starosty Myśliborskiego”.  

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Myśliborzu.  

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Zachodniopomorskiego.  

U Z A S A D N I E N I E  

Zgodnie z art. 90t ust 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty jednostki samorządu 
terytorialnego mogą tworzyć lokalne programy wspierania edukacji dzieci i młodzieży, na realizację których przeznaczają 
środki własne. Lokalny program wspierania edukacji uczniów szkół został skierowany do uczniów wszystkich typów szkół 
młodzieżowych, dla których Powiat Myśliborski jest organem prowadzącym. Pozwala docenić osiągnięcia szkolne uczniów 
ze szczególnym uwzględnieniem tych jednostek, które odznaczają się wybitnymi talentami w określonych dziedzinach 
wiedzy, kultury, sztuki i sportu. Mając powyższe na uwadze zasadnym jest podjęcie niniejszej uchwały.  

1) stymulowanie aktywności młodych ludzi w procesie pozyskiwania wiedzy,

2) promowanie uczniów wybitnie uzdolnionych poprzez wspieranie i prowadzenie działań na rzecz podnoszenia wyników 
w nauce, kulturze i sporcie, osiąganych przez uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Rada Powiatu w 
Myśliborzu, 

3) materialne wsparcie szczególnie uzdolnionych uczniów w danym roku szkolnym i tym samym ułatwienie im dostępu do 
edukacji oraz dóbr kultury, 

4) zwiększenie motywacji uczniów do rozszerzania wiedzy poza program nauczania oraz rozwijania swoich umiejętności i 
zdolności, 

5) zachęcenie uczniów do reprezentowania Powiatu Myśliborskiego w konkursach, zawodach i olimpiadach na szczeblach
ponad powiatowych. 

Przewodniczący Rady Powiatu 
 
 
 

Alicja Prill 

LOKALNY PROGRAM WSPIERANIA EDUKACJI UZDOLNIONEJ MŁODZIEŻY  

§ 1. Starosta Myśliborski przyznaje stypendium za wyniki w nauce, za osiągnięcia w różnych dziedzinach nauki oraz za 
osiągnięcia sportowe dla uczniów uczęszczających do szkół, dla których organem prowadzącym jest Rada Powiatu w 
Myśliborzu.  

§ 2. Stypendium za wyniki w nauce może być przyznane uczniowi gimnazjum, który uzyskał średnią ocen co najmniej 
5,0 i wzorową ocenę z zachowania oraz uczniowi szkoły ponadgimnazjalnej, który uzyskał średnią ocen co najmniej 4,75 i 
wzorową ocenę z zachowania w danym roku szkolnym.  

§ 3. Stypendium za zajęcie I miejsca w konkursach i olimpiadach na szczeblu wojewódzkim oraz I, II, III miejsca na 
szczeblu centralnym.  

§ 4. Stypendium za osiągnięcia sportowe może być przyznane uczniowi, który uzyskał wysokie wyniki (I, II, III miejsce) 
we współzawodnictwie sportowym na szczeblu co najmniej wojewódzkim i co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania.  

§ 5. O przyznanie stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe uczeń może ubiegać się nie wcześniej niż
po ukończeniu pierwszego roku nauki w szkole.  

§ 6. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na stypendia określa corocznie Rada Powiatu Myśliborskiego w 
uchwale budżetowej.  

§ 7. Wysokość jednorazowo przyznanego stypendium nie może przekroczyć kwoty 500,00 zł.  

§ 8. Środki finansowe przeznaczone na stypendia będą przekazywane na wskazany przez ucznia rachunek bankowy.  

§ 9. Z wnioskiem o przyznanie stypendium za wyniku w nauce lub osiągnięcia sportowe występuje dyrektor szkoły, do 
której uczęszcza uczeń.  

§ 10. Wzór wniosku o przyznanie stypendium określa załącznik do lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionej
młodzieży.  

§ 11. Wniosek o przyznanie stypendium należy składać w Biurze Obsługi Interesanta Starostwa Powiatowego w 
Myśliborzu nie później niż w terminie 3 dni od daty odbycia posiedzenia klasyfikacyjnego rady pedagogicznej.  

§ 12. Starosta lub osoba przez niego upoważniona wręcza uroczyście przyznane Stypendium Starosty Myśliborskiego 
wraz z dyplomem okolicznościowym.  

Załącznik nr 1  
do Uchwały Nr XII/112/2011 
Rady Powiatu w Myśliborzu 
z dnia 26 października 2011 r.

Załącznik nr 1  
do Uchwały Nr XII/112/2011 
Rady Powiatu w Myśliborzu 
z dnia 26 października 2011 r. 
 
Wniosek o przyznanie stypendium 
za rok szkolny  
Zalacznik1.doc 
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Uchwała Nr XII/112/2011 

Rady Powiatu w Myśliborzu 

z dnia 26 października 2011 r.  

 

w sprawie przyjęcia lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży 
 

Na podstawie przepisu art. 12 pkt 10 a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r.,
Nr 142, poz. 1592 ze zm.) oraz przepisu art. 90 t ust. 1 pkt 1, ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty
(Dz. U. z 2004r., Nr 256, poz. 2572 ze zm.) Rada Powiatu w Myśliborzu uchwala, co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się lokalny program wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży, która swoją działalnością szkolną, 
społeczną, sportową przyczynia się do promocji Powiatu Myśliborskiego, zwany w dalszej części uchwały programem i 
stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.  

§ 2. 1. Celem Programu jest: 

2. Program ma doprowadzić do wzrostu aspiracji edukacyjnych młodzieży oraz wzmacniać poczucie własnej wartości w
społeczności powiatu myśliborskiego.  

§ 3. Program realizowany jest pod nazwą „Stypendium Starosty Myśliborskiego”.  

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Myśliborzu.  

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Zachodniopomorskiego.  

U Z A S A D N I E N I E  

Zgodnie z art. 90t ust 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty jednostki samorządu 
terytorialnego mogą tworzyć lokalne programy wspierania edukacji dzieci i młodzieży, na realizację których przeznaczają 
środki własne. Lokalny program wspierania edukacji uczniów szkół został skierowany do uczniów wszystkich typów szkół 
młodzieżowych, dla których Powiat Myśliborski jest organem prowadzącym. Pozwala docenić osiągnięcia szkolne uczniów 
ze szczególnym uwzględnieniem tych jednostek, które odznaczają się wybitnymi talentami w określonych dziedzinach 
wiedzy, kultury, sztuki i sportu. Mając powyższe na uwadze zasadnym jest podjęcie niniejszej uchwały.  

1) stymulowanie aktywności młodych ludzi w procesie pozyskiwania wiedzy,

2) promowanie uczniów wybitnie uzdolnionych poprzez wspieranie i prowadzenie działań na rzecz podnoszenia wyników 
w nauce, kulturze i sporcie, osiąganych przez uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Rada Powiatu w 
Myśliborzu, 

3) materialne wsparcie szczególnie uzdolnionych uczniów w danym roku szkolnym i tym samym ułatwienie im dostępu do 
edukacji oraz dóbr kultury, 

4) zwiększenie motywacji uczniów do rozszerzania wiedzy poza program nauczania oraz rozwijania swoich umiejętności i 
zdolności, 

5) zachęcenie uczniów do reprezentowania Powiatu Myśliborskiego w konkursach, zawodach i olimpiadach na szczeblach
ponad powiatowych. 

Przewodniczący Rady Powiatu 
 
 
 

Alicja Prill 

LOKALNY PROGRAM WSPIERANIA EDUKACJI UZDOLNIONEJ MŁODZIEŻY  

§ 1. Starosta Myśliborski przyznaje stypendium za wyniki w nauce, za osiągnięcia w różnych dziedzinach nauki oraz za 
osiągnięcia sportowe dla uczniów uczęszczających do szkół, dla których organem prowadzącym jest Rada Powiatu w 
Myśliborzu.  

§ 2. Stypendium za wyniki w nauce może być przyznane uczniowi gimnazjum, który uzyskał średnią ocen co najmniej 
5,0 i wzorową ocenę z zachowania oraz uczniowi szkoły ponadgimnazjalnej, który uzyskał średnią ocen co najmniej 4,75 i 
wzorową ocenę z zachowania w danym roku szkolnym.  

§ 3. Stypendium za zajęcie I miejsca w konkursach i olimpiadach na szczeblu wojewódzkim oraz I, II, III miejsca na 
szczeblu centralnym.  

§ 4. Stypendium za osiągnięcia sportowe może być przyznane uczniowi, który uzyskał wysokie wyniki (I, II, III miejsce) 
we współzawodnictwie sportowym na szczeblu co najmniej wojewódzkim i co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania.  

§ 5. O przyznanie stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe uczeń może ubiegać się nie wcześniej niż
po ukończeniu pierwszego roku nauki w szkole.  

§ 6. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na stypendia określa corocznie Rada Powiatu Myśliborskiego w 
uchwale budżetowej.  

§ 7. Wysokość jednorazowo przyznanego stypendium nie może przekroczyć kwoty 500,00 zł.  

§ 8. Środki finansowe przeznaczone na stypendia będą przekazywane na wskazany przez ucznia rachunek bankowy.  

§ 9. Z wnioskiem o przyznanie stypendium za wyniku w nauce lub osiągnięcia sportowe występuje dyrektor szkoły, do 
której uczęszcza uczeń.  

§ 10. Wzór wniosku o przyznanie stypendium określa załącznik do lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionej
młodzieży.  

§ 11. Wniosek o przyznanie stypendium należy składać w Biurze Obsługi Interesanta Starostwa Powiatowego w 
Myśliborzu nie później niż w terminie 3 dni od daty odbycia posiedzenia klasyfikacyjnego rady pedagogicznej.  

§ 12. Starosta lub osoba przez niego upoważniona wręcza uroczyście przyznane Stypendium Starosty Myśliborskiego 
wraz z dyplomem okolicznościowym.  

Załącznik nr 1  
do Uchwały Nr XII/112/2011 
Rady Powiatu w Myśliborzu 
z dnia 26 października 2011 r.

Załącznik nr 1  
do Uchwały Nr XII/112/2011 
Rady Powiatu w Myśliborzu 
z dnia 26 października 2011 r. 
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za rok szkolny  
Zalacznik1.doc 

ID: LFJAOFZCUPQJXGANNBZNKQAMS. Niepodpisany. Strona 2 / 4



Uchwała Nr XII/112/2011 

Rady Powiatu w Myśliborzu 

z dnia 26 października 2011 r.  

 

w sprawie przyjęcia lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży 
 

Na podstawie przepisu art. 12 pkt 10 a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r.,
Nr 142, poz. 1592 ze zm.) oraz przepisu art. 90 t ust. 1 pkt 1, ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty
(Dz. U. z 2004r., Nr 256, poz. 2572 ze zm.) Rada Powiatu w Myśliborzu uchwala, co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się lokalny program wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży, która swoją działalnością szkolną, 
społeczną, sportową przyczynia się do promocji Powiatu Myśliborskiego, zwany w dalszej części uchwały programem i 
stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.  

§ 2. 1. Celem Programu jest: 

2. Program ma doprowadzić do wzrostu aspiracji edukacyjnych młodzieży oraz wzmacniać poczucie własnej wartości w
społeczności powiatu myśliborskiego.  

§ 3. Program realizowany jest pod nazwą „Stypendium Starosty Myśliborskiego”.  

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Myśliborzu.  

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Zachodniopomorskiego.  

U Z A S A D N I E N I E  

Zgodnie z art. 90t ust 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty jednostki samorządu 
terytorialnego mogą tworzyć lokalne programy wspierania edukacji dzieci i młodzieży, na realizację których przeznaczają 
środki własne. Lokalny program wspierania edukacji uczniów szkół został skierowany do uczniów wszystkich typów szkół 
młodzieżowych, dla których Powiat Myśliborski jest organem prowadzącym. Pozwala docenić osiągnięcia szkolne uczniów 
ze szczególnym uwzględnieniem tych jednostek, które odznaczają się wybitnymi talentami w określonych dziedzinach 
wiedzy, kultury, sztuki i sportu. Mając powyższe na uwadze zasadnym jest podjęcie niniejszej uchwały.  

1) stymulowanie aktywności młodych ludzi w procesie pozyskiwania wiedzy,

2) promowanie uczniów wybitnie uzdolnionych poprzez wspieranie i prowadzenie działań na rzecz podnoszenia wyników 
w nauce, kulturze i sporcie, osiąganych przez uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Rada Powiatu w 
Myśliborzu, 

3) materialne wsparcie szczególnie uzdolnionych uczniów w danym roku szkolnym i tym samym ułatwienie im dostępu do 
edukacji oraz dóbr kultury, 

4) zwiększenie motywacji uczniów do rozszerzania wiedzy poza program nauczania oraz rozwijania swoich umiejętności i 
zdolności, 

5) zachęcenie uczniów do reprezentowania Powiatu Myśliborskiego w konkursach, zawodach i olimpiadach na szczeblach
ponad powiatowych. 

Przewodniczący Rady Powiatu 
 
 
 

Alicja Prill 

LOKALNY PROGRAM WSPIERANIA EDUKACJI UZDOLNIONEJ MŁODZIEŻY  

§ 1. Starosta Myśliborski przyznaje stypendium za wyniki w nauce, za osiągnięcia w różnych dziedzinach nauki oraz za 
osiągnięcia sportowe dla uczniów uczęszczających do szkół, dla których organem prowadzącym jest Rada Powiatu w 
Myśliborzu.  

§ 2. Stypendium za wyniki w nauce może być przyznane uczniowi gimnazjum, który uzyskał średnią ocen co najmniej 
5,0 i wzorową ocenę z zachowania oraz uczniowi szkoły ponadgimnazjalnej, który uzyskał średnią ocen co najmniej 4,75 i 
wzorową ocenę z zachowania w danym roku szkolnym.  

§ 3. Stypendium za zajęcie I miejsca w konkursach i olimpiadach na szczeblu wojewódzkim oraz I, II, III miejsca na 
szczeblu centralnym.  

§ 4. Stypendium za osiągnięcia sportowe może być przyznane uczniowi, który uzyskał wysokie wyniki (I, II, III miejsce) 
we współzawodnictwie sportowym na szczeblu co najmniej wojewódzkim i co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania.  

§ 5. O przyznanie stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe uczeń może ubiegać się nie wcześniej niż
po ukończeniu pierwszego roku nauki w szkole.  

§ 6. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na stypendia określa corocznie Rada Powiatu Myśliborskiego w 
uchwale budżetowej.  

§ 7. Wysokość jednorazowo przyznanego stypendium nie może przekroczyć kwoty 500,00 zł.  

§ 8. Środki finansowe przeznaczone na stypendia będą przekazywane na wskazany przez ucznia rachunek bankowy.  

§ 9. Z wnioskiem o przyznanie stypendium za wyniku w nauce lub osiągnięcia sportowe występuje dyrektor szkoły, do 
której uczęszcza uczeń.  

§ 10. Wzór wniosku o przyznanie stypendium określa załącznik do lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionej
młodzieży.  

§ 11. Wniosek o przyznanie stypendium należy składać w Biurze Obsługi Interesanta Starostwa Powiatowego w 
Myśliborzu nie później niż w terminie 3 dni od daty odbycia posiedzenia klasyfikacyjnego rady pedagogicznej.  

§ 12. Starosta lub osoba przez niego upoważniona wręcza uroczyście przyznane Stypendium Starosty Myśliborskiego 
wraz z dyplomem okolicznościowym.  
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Rady Powiatu w Myśliborzu 
z dnia 26 października 2011 r.
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Uchwała Nr XII/112/2011 

Rady Powiatu w Myśliborzu 

z dnia 26 października 2011 r.  

 

w sprawie przyjęcia lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży 
 

Na podstawie przepisu art. 12 pkt 10 a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r.,
Nr 142, poz. 1592 ze zm.) oraz przepisu art. 90 t ust. 1 pkt 1, ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty
(Dz. U. z 2004r., Nr 256, poz. 2572 ze zm.) Rada Powiatu w Myśliborzu uchwala, co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się lokalny program wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży, która swoją działalnością szkolną, 
społeczną, sportową przyczynia się do promocji Powiatu Myśliborskiego, zwany w dalszej części uchwały programem i 
stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.  

§ 2. 1. Celem Programu jest: 

2. Program ma doprowadzić do wzrostu aspiracji edukacyjnych młodzieży oraz wzmacniać poczucie własnej wartości w
społeczności powiatu myśliborskiego.  

§ 3. Program realizowany jest pod nazwą „Stypendium Starosty Myśliborskiego”.  

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Myśliborzu.  

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Zachodniopomorskiego.  

U Z A S A D N I E N I E  

Zgodnie z art. 90t ust 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty jednostki samorządu 
terytorialnego mogą tworzyć lokalne programy wspierania edukacji dzieci i młodzieży, na realizację których przeznaczają 
środki własne. Lokalny program wspierania edukacji uczniów szkół został skierowany do uczniów wszystkich typów szkół 
młodzieżowych, dla których Powiat Myśliborski jest organem prowadzącym. Pozwala docenić osiągnięcia szkolne uczniów 
ze szczególnym uwzględnieniem tych jednostek, które odznaczają się wybitnymi talentami w określonych dziedzinach 
wiedzy, kultury, sztuki i sportu. Mając powyższe na uwadze zasadnym jest podjęcie niniejszej uchwały.  

1) stymulowanie aktywności młodych ludzi w procesie pozyskiwania wiedzy,

2) promowanie uczniów wybitnie uzdolnionych poprzez wspieranie i prowadzenie działań na rzecz podnoszenia wyników 
w nauce, kulturze i sporcie, osiąganych przez uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Rada Powiatu w 
Myśliborzu, 

3) materialne wsparcie szczególnie uzdolnionych uczniów w danym roku szkolnym i tym samym ułatwienie im dostępu do 
edukacji oraz dóbr kultury, 

4) zwiększenie motywacji uczniów do rozszerzania wiedzy poza program nauczania oraz rozwijania swoich umiejętności i 
zdolności, 

5) zachęcenie uczniów do reprezentowania Powiatu Myśliborskiego w konkursach, zawodach i olimpiadach na szczeblach
ponad powiatowych. 

Przewodniczący Rady Powiatu 
 
 
 

Alicja Prill 

LOKALNY PROGRAM WSPIERANIA EDUKACJI UZDOLNIONEJ MŁODZIEŻY  

§ 1. Starosta Myśliborski przyznaje stypendium za wyniki w nauce, za osiągnięcia w różnych dziedzinach nauki oraz za 
osiągnięcia sportowe dla uczniów uczęszczających do szkół, dla których organem prowadzącym jest Rada Powiatu w 
Myśliborzu.  

§ 2. Stypendium za wyniki w nauce może być przyznane uczniowi gimnazjum, który uzyskał średnią ocen co najmniej 
5,0 i wzorową ocenę z zachowania oraz uczniowi szkoły ponadgimnazjalnej, który uzyskał średnią ocen co najmniej 4,75 i 
wzorową ocenę z zachowania w danym roku szkolnym.  

§ 3. Stypendium za zajęcie I miejsca w konkursach i olimpiadach na szczeblu wojewódzkim oraz I, II, III miejsca na 
szczeblu centralnym.  

§ 4. Stypendium za osiągnięcia sportowe może być przyznane uczniowi, który uzyskał wysokie wyniki (I, II, III miejsce) 
we współzawodnictwie sportowym na szczeblu co najmniej wojewódzkim i co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania.  

§ 5. O przyznanie stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe uczeń może ubiegać się nie wcześniej niż
po ukończeniu pierwszego roku nauki w szkole.  

§ 6. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na stypendia określa corocznie Rada Powiatu Myśliborskiego w 
uchwale budżetowej.  

§ 7. Wysokość jednorazowo przyznanego stypendium nie może przekroczyć kwoty 500,00 zł.  

§ 8. Środki finansowe przeznaczone na stypendia będą przekazywane na wskazany przez ucznia rachunek bankowy.  

§ 9. Z wnioskiem o przyznanie stypendium za wyniku w nauce lub osiągnięcia sportowe występuje dyrektor szkoły, do 
której uczęszcza uczeń.  

§ 10. Wzór wniosku o przyznanie stypendium określa załącznik do lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionej
młodzieży.  

§ 11. Wniosek o przyznanie stypendium należy składać w Biurze Obsługi Interesanta Starostwa Powiatowego w 
Myśliborzu nie później niż w terminie 3 dni od daty odbycia posiedzenia klasyfikacyjnego rady pedagogicznej.  

§ 12. Starosta lub osoba przez niego upoważniona wręcza uroczyście przyznane Stypendium Starosty Myśliborskiego 
wraz z dyplomem okolicznościowym.  

Załącznik nr 1  
do Uchwały Nr XII/112/2011 
Rady Powiatu w Myśliborzu 
z dnia 26 października 2011 r.

Załącznik nr 1  
do Uchwały Nr XII/112/2011 
Rady Powiatu w Myśliborzu 
z dnia 26 października 2011 r. 
 
Wniosek o przyznanie stypendium 
za rok szkolny  
Zalacznik1.doc 
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