
  

OBWIESZCZENIE 

RADY GMINY ORLA 

z dnia 28 listopada 2019 r. 

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustanowienia stypendium Wójta Gminy Orla 

1. Na podstawie art. 16 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych 

innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia 

jednolity tekst uchwały Nr XIX/137/17 Rady Gminy Orla z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie ustanowienia 

stypendium Wójta Gminy Orla (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 1704), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych: 

1) uchwałą Nr XX/143/17 Rady Gminy Orla z dnia 23 maja 2017 r. zmieniającą uchwałę w sprawie 

ustanowienia stypendium Wójta Gminy Orla (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 2136); 

2) uchwałą Nr XXVII/202/18 Rady Gminy Orla z dnia 30 marca 2018 r. zmieniającą uchwałę w sprawie 

ustanowienia stypendium Wójta Gminy Orla (dz. Urz. Woj. Podl. 1729). 

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity uchwały nie obejmuje: 

1) § 13 i § 14 uchwały Nr XIX/137/17 Rady Gminy Orla z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie ustanowienia 

stypendium Wójta Gminy Orla, które stanowią: 

„§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Orla. 

§ 14. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podlaskiego.”. 

3. Obwieszczenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

Przewodniczący Rady 

Grzegorz Warchoł

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 10 grudnia 2019 r.

Poz. 5955



Załącznik do Obwieszczenia  

Rady Gminy Orla  

z dnia 28 listopada 2019 r. 

UCHWAŁA NR XIX/137/17 

RADY GMINY ORLA 

z dnia 31 marca 2017 r. 

w sprawie ustanowienia stypendium Wójta Gminy Orla 
(tekst jednolity) 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 506, poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696, poz. 1815) w związku z art. 90t ust. 4 ustawy z dnia 7 września 

1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481, poz. 1818) oraz § 3 uchwały Nr XIX/136/17 Rady 

Gminy Orla z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji 

Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z terenu Gminy Orla, uchwala się, co następuje: 

§ 1. Ustanawia się stypendium Wójta Gminy Orla, za wysokie wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe 

uczniom szkoły, dla której organem prowadzącym jest Gmina Orla. 

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 

1) Stypendium Wójta Gminy Orla – rozumie się przez to stypendium za wysokie wyniki w nauce i osiągnięcia 

sportowe; 

2) szkole – rozumie się przez to szkołę prowadzoną przez Gminę Orla; 

3) uczniu – rozumie się przez to ucznia szkoły określonej w pkt 2. 

§ 3. Stypendium będzie przyznawane niezależnie od sytuacji materialnej ucznia i nie ma charakteru 

socjalnego. 

§ 4. Stypendium nie przyznaje się uczniom klas I-III szkoły podstawowej. 

§ 5. 1. Stypendium może być przyznane uczniowi, który: 

1) za dane półrocze roku szkolnego uzyskał, co najmniej bardzo dobrą ocenę ze sprawowania oraz,  

co najmniej średnią ocen 4,50 lub 

2) był laureatem, co najmniej wojewódzkiego etapu konkursu przedmiotowego i uzyskał, co najmniej dobrą 

ocenę ze sprawowania, lub 

3) zajął 1-6 miejsca w zawodach sportowych na szczeblu wojewódzkim, czołowe miejsca (1-12) 

w ogólnopolskich zawodach sportowych i uzyskał, co najmniej dobrą ocenę ze sprawowania. 

2. 
1) 

 Wysokość stypendium, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 1 jest uzależniona od wysokości osiągniętej 

średniej i wynosi: 

1) średnia od 4,50 do 4,74 - 50 zł; 

2) średnia od 4,75 do 4,99 - 100 zł; 

3) średnia od 5,00 do 5,49 - 150 zł; 

4) średnia od 5,50 i więcej - 200 zł. 

3. Wysokość stypendium, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustala Wójt Gminy Orla, biorąc pod uwagę 

wysokość przeznaczonych na ten cel w budżecie gminy środków finansowych. 

                                                      
1) 

W brzmieniu ustalonym przez § 1 uchwały Nr XXVII/202/18 Rady Gminy Orla z dnia 30 marca 2018 r. zmieniającej 

uchwałę w sprawie ustanowienia stypendium Wójta Gminy Orla. 
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§ 6. 1. Z wnioskiem o przyznanie stypendium, zawierającym pozytywną opinię rady pedagogicznej, 

występuje dyrektor szkoły do której uczeń uczęszcza, rodzic, pełnoprawny opiekun ucznia. 

2. Wniosek powinien zawierać dane ucznia oraz uzasadnienie przyznania stypendium. 

3. Do wniosku dołącza się kserokopie dokumentów potwierdzających osiągnięcia ucznia. 

§ 7. 1. Wnioski o przyznanie Stypendium: 

1) o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 1 składa się w następujących terminach: 

- za I półrocze roku szkolnego, do końca lutego; 

- za II półrocze roku szkolnego, do końca lipca. 

2) o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 2 i 3 należy składać do końca lipca roku szkolnego. 

2. Wnioski o przyznanie stypendium uczniom kończącym naukę w szkole, składa się w terminie do 7 dni 

od dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 

§ 8. Stypendium przyznaje Wójt Gminy Orla. 

§ 9. 1. Stypendium, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 1, wypłaca się, co miesiąc, w terminie do 25 dnia 

miesiąca, z zastrzeżeniem § 10, w okresie: 

1) luty - czerwiec, za wyniki  osiągnięte w I półroczu; 

2) wrzesień - styczeń, następnego roku szkolnego, za wyniki uzyskane w II półroczu, poprzedniego roku 

szkolnego. 

2. Stypendium, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaca się, co miesiąc, w terminie, w terminie  

do 25 dnia miesiąca, od września do czerwca następnego roku szkolnego. 

§ 10. 1. Uczniowi kończącemu naukę w szkole, stypendium wypłaca się jednorazowo, w terminie  

do 30 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 

2. W przypadkach, o których mowa § 5 ust. 1 pkt 1, stypendium wypłaca się w wysokości pięciokrotności 

należnego miesięcznego stypendium. 

§ 11. 
2) 

 Wszelkie wątpliwości wynikające z procedury wnioskowania i weryfikacji wniosków rozstrzyga 

Wójt Gminy Orla. 

§ 12. 1. Wnioski o przyznanie stypendium, za I półrocze roku szkolnego 2016/2017, składa się w terminie 

7 dni od dnia wejścia w życie niniejszej uchwały. 

2. Stypendium, o którym mowa w ust. 1, wypłaca się za okres luty - czerwiec roku szkolnego 2016/2017. 

§ 13. 
3) 

 (pominięty). 

§ 14. 
4) 

 (pominięty). 

  

                                                      
2) 

W brzmieniu ustalonym przez § 1 uchwały Nr XX/143/17 Rady Gminy Orla z dnia 23 maja 2017 r. zmieniającej 

uchwałę w sprawie ustanowienia stypendium Wójta Gminy Orla. 
3) 

Zamieszczony w ust. 2 pkt 1 obwieszczenia. 
4) 

Zamieszczony w ust. 2 pkt 1 obwieszczenia. 
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