
   UCHWAŁA NR 998/113/06              
ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU
   z dnia 21 czerwca  2006 r.

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały
dotyczącej  Regulaminu  przyznawania  i  przekazywania  stypendiów  na
wyrównywanie  szans  edukacyjnych  dla  uczniów  szkół  ponadgimnazjalnych
powiatu sierpeckiego, umożliwiających uzyskanie świadectwa dojrzałości w roku
szkolnym 2006/2007.

Na  podstawie: art. 32 ust.2  pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku       o
samorządzie  powiatowym (  Dz.  U.  z  2001  r.  Nr   142,  poz.  1592  z  późń.  zm.)
uchwala się, co następuje:

§ 1

Wnieść pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projekt uchwały w sprawie: uchwalenia
Regulaminu  przyznawania  i  przekazywania  stypendiów  na  wyrównywanie  szans
edukacyjnych  dla  uczniów  szkół  ponadgimnazjalnych  powiatu  sierpeckiego,
umożliwiających  uzyskanie  świadectwa  dojrzałości  w  roku  szkolnym  2006/2007,
stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.  

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Sierpeckiemu. 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Zarząd:
1. 1. Paweł Mariusz Ambor – Przewodni       ...................................
2. Andrzej Twardowski – członek                                         ...................................
3. Marek Lejman – członek                                           ...................................
4. Leszek Zarębski – członek                         ...................................
5. Maria Jamiołkowska – członek                                          ..................................

 



Projekt

UCHWAŁA  NR .... / .... /06
RADY  POWIATU  W SIERPCU

z  dnia .........................  2006 r.

w sprawie uchwalenia  “Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów
na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych
powiatu  sierpeckiego,  umożliwiających  uzyskanie  świadectwa  dojrzałości
w roku szkolnym 2006/2007”

Na  podstawie art. 12 pkt 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku                  o
samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001 r. Nr  142, poz. 1592 z późń. zm.) oraz  §1
Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 sierpnia 2004 r., w sprawie
przyjęcia  Uzupełnienia  Zintegrowanego  Programu  Operacyjnego  Rozwoju
Regionalnego 2004-2006 (Dz. U. z 2004 r. Nr 200, poz. 2051, z późń. zm.) uchwala
się, co następuje:

§ 1

Uchwalić  “Regulamin przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie
szans edukacyjnych dla uczniów szkół  ponadgimnazjalnych powiatu sierpeckiego,
umożliwiających uzyskanie  świadectwa  dojrzałości  w roku  szkolnym 2006/2007”
stanowiący załącznik  do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie  uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Sierpcu.

§ 3

Uchwała  wchodzi  w życie   z  dniem podjęcia  i podlega  ogłoszeniu  w Dzienniku
Urzędowym Województwa Mazowieckiego.




