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UCHWAŁA NR XXIX/174/2013
RADY POWIATU W BIAŁEJ PODLASKIEJ

z dnia 21 czerwca 2013 r.

w sprawie regulaminu dotyczącego zasad udzielania stypendium starosty bialskiego uczniom szkół 
ponadgimnazjalnych prowadzonych przez powiat bialski. 

Na podstawie art. 12 pkt 10 a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. 
poz. 595) Rada Powiatu w Białej Podlaskiej uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się zasady udzielania stypendiów uczniom szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez 
powiat bialski, w formie regulaminu stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Białej Podlaskiej. 

§ 3. Traci moc uchwała nr XXXIX/256/2006 Rady Powiatu w Białej Podlaskiej z dnia 31 stycznia 2006 r. 
w sprawie zatwierdzenia regulaminu przyznawania stypendium starosty bialskiego dla uczniów szkół 
ponadgimnazjalnych prowadzonych przez powiat bialski (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego Nr 88, poz. 1568, Nr 171, 
poz. 2720, z 2007 r. Nr 129, poz. 2480, z 2009 r. Nr 23, poz. 721, Nr 109, poz. 2477). 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Lubelskiego. 

 

Wiceprzewodniczący Rady 

Mariusz Filipiuk
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Załącznik do Uchwały Nr XXIX/174/2013

Rady Powiatu w Białej Podlaskiej

z dnia 21 czerwca 2013 r.

REGULAMIN UDZIELANIA STYPENDIUM STAROSTY BIALSKIEGO UCZNIOM SZKÓŁ 
PONADGIMNAZJALNYCH PROWADZONYCH PRZEZ POWIAT BIALSKI 

§ 1. Regulamin określa zasady udzielania stypendiów starosty bialskiego. 

§ 2. 1. Stypendia za wyniki w nauce oraz uzyskanie tytułu laureata lub finalisty olimpiady udzielane 
uczniom uczęszczającym do szkół prowadzonych przez powiat bialski zwane dalej stypendiami starosty 
bialskiego są wypłacane ze środków budżetu powiatu. 

2. Kwota stypendium za wyniki w nauce w roku szkolnym wynosi w zależności od wysokości średnich 
ocen z obowiązkowych przedmiotów: 

1) 4,5 - 60 zł, 

2) 4,6 - 70 zł, 

3) 4,7 - 80 zł, 

4) 4,8 - 100 zł, 

5) 4,9 - 120 zł, 

6) 5,0 - 130 zł, 

7) 5,1 i wyżej - 150 zł. 

3. Kwota stypendium za tytuł laureata lub finalisty olimpiady wynosi: 

1) za tytuł laureata – 500 zł, 

2) za tytuł finalisty – 300 zł. 

4. Zarząd Powiatu w Białej Podlaskiej może dokonać zwiększenia lub zmniejszenia wysokości stypendium 
i nagrody, w ramach przeznaczonych na ten cel środków finansowych w budżecie. 

§ 3. 1. Stypendium starosty bialskiego za wyniki w nauce może otrzymać uczeń szkoły ponadgimnazjalnej 
prowadzonej przez powiat bialski, który na koniec roku szkolnego poprzedzającego rok, na który ma być 
przyznane stypendium, uzyskał: 

1) jedną ze średnich ocen, o których mowa w § 2 ust. 2, 

2) co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania, 

3) nie ma nieusprawiedliwionych nieobecności na zajęciach edukacyjnych, 

4) wyróżnia się aktywną postawą i zaangażowaniem w życie szkoły lub klasy. 

2. Stypendium starosty bialskiego za wyniki w nauce może być przyznane uczniowi klasy pierwszej, który 
na świadectwie ukończenia szkoły gimnazjalnej, uzyskał: 

1) jedną ze średnich ocen, o których mowa w § 2 ust. 2, 

2) co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania, 

3) co najmniej 140 punktów w naborze do szkoły ponadgimnazjalnej prowadzonej przez powiat bialski. 

3. Stypendium starosty bialskiego za tytuł laureata lub finalisty olimpiady finansowanej przez Ministerstwo 
Edukacji Narodowej może uzyskać uczeń posiadający tytuł laureata lub finalisty tejże olimpiady potwierdzony 
otrzymanym dyplomem. 
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§ 4. 1. Stypendium, o którym mowa w § 2 ust. 2 przyznawane jest na okres 10 miesięcy, od września do 
czerwca danego roku szkolnego i wypłacane miesięcznie. 

2. Stypendium, o którym mowa w § 2 ust. 3 przyznawane jest w miesiącu wrześniu i wypłacane jest 
jednorazowo. 

3. Stypendia starosty bialskiego mają charakter motywacyjny. 

§ 5. 1. Wnioski o przyznanie stypendium starosty bialskiego składa dyrektor szkoły/zespołu szkół 
w Wydziale Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej: 

1) w przypadku uczniów uczęszczających do szkół prowadzonych przez powiat bialski w terminie do 15 lipca 
każdego roku, 

2) w przypadku uczniów klas pierwszych uczęszczających do szkół prowadzonych przez powiat bialski 
w terminie do 10 września każdego roku. 

2. Wzory wniosków, o których mowa w ust. 1 stanowią załączniki nr 1 i 2 do regulaminu. 

3. Wnioski niespełniające kryteriów niniejszego regulaminu lub złożone po terminie nie będą 
rozpatrywane. 

§ 6. Wnioski o stypendium starosty bialskiego sprawdza pod względem formalnym oraz zgodności 
z niniejszym regulaminem Wydział Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej. 

§ 7. Decyzję o przyznaniu stypendium podejmuje starosta bialski w oparciu o propozycję Wydziału Spraw 
Społecznych Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej. 
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Załącznik Nr 1 do Regulaminu 

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM STAROSTY BIALSKIEGO ZA WYNIKI W NAUCE 

1. Imię i nazwisko ................................................................................................................................. 

2. Data i miejsce urodzenia ................................................................................................................... 

3. Adres zamieszkania .......................................................................................................................... 

4. Uczeń ................................................................................................................................................ 

                         (pełna nazwa szkoły) 

5. Klasa ...................................................... 

6. Średnia ocen .......................................... 

7. Ocena z zachowania .............................. 

8. Informacja o nieusprawiedliwionych nieobecnościach na zajęciach edukacyjnych ......................... 

9. Opis działań potwierdzających aktywną postawę i zaangażowanie w życie szkoły lub klasy 

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

10. Wnioskodawca: ................................................................................................................................. 

                         (miejscowość i data oraz podpis wnioskodawcy) 

11. Sprawdzono pod względem formalnym: .............................................................................................. 

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

                         (miejscowość i data oraz podpis sprawdzającego) 

12. Decyzja starosty: ………………………............................................................................................... 

                         (miejscowość i data oraz podpis) 

- poszczególne rubryki należy rozwinąć w sensie objętościowym w zależności od potrzeb 
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Załącznik Nr 2 do Regulaminu 

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM STAROSTY BIALSKIEGO ZA TYTUŁ LAUREATA 
LUB FINALISTY OLIMPIADY PRZEDMIOTOWEJ 

1. Imię i nazwisko ........................................................................................................................ 

2. Data i miejsce urodzenia .......................................................................................................... 

3. Adres zamieszkania ................................................................................................................. 

4. Uczeń ....................................................................................................................................... 

                         (pełna nazwa szkoły) 

5. Klasa .......................................................................................................................................... 

6. Uzasadnienie wniosku ............................................................................................................... 

7. Wnioskodawca: ..................................................................... ................................................... 

                         (miejscowość i data oraz podpis wnioskodawcy) 

8. Sprawdzono pod względem formalnym: .................................................................................... 

                         (miejscowość i data oraz podpis sprawdzającego) 

9. Decyzja starosty: ………………………………………….. …….............................................. 

                         (miejscowość i data oraz podpis) 


