
 
 

OBWIESZCZENIE 
RADY POWIATU W MO ŃKACH  

z dnia 20 marca 2014 r. 

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów  
ze środków własnych budżetu powiatu 

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych 
innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172, Nr 232, poz. 1378) ogłasza się w załączniku  
do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst uchwały Nr XXVI/113/05 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 
30 marca 2005 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów ze środków własnych budżetu powiatu 
(Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2005 r. Nr 115, poz. 1375), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych uchwałą 
Nr XLI/198/06 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 12 czerwca 2006 r. zmieniającą uchwałę w sprawie zasad 
udzielania stypendiów dla uczniów ze środków własnych budżetu powiatu (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego 
z 2005 r. Nr 115, poz. 1375, z 2006 r. Nr 182, poz. 1692) oraz zmian wynikających z przepisów ogłoszonych 
przed dniem 20 marca 2014 r. 

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

1) § 5 uchwały Nr XXVI/113/05 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie zasad 
udzielania stypendiów dla uczniów ze środków własnych budżetu powiatu (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego 
z 2005 r. Nr 115, poz. 1375), który stanowi: 

„§ 5. Traci moc uchwała Nr XXXII/128/01 Rady Powiatu Monieckiego z dnia 4 września 2001 r. 
w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów ze środków własnych budżetu powiatu zmieniona 
uchwałą Nr XXXV/143/02 Rady Powiatu Monieckiego z dnia 29 stycznia 2002 r. i uchwałą  
Nr XIII/51/04 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 29 stycznia 2004 r.”; 

2) § 6 uchwały Nr XXVI/113/05 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie zasad 
udzielania stypendiów dla uczniów ze środków własnych budżetu powiatu (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego 
z 2005 r. Nr 115, poz. 1375), który stanowi: 

„§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Mońkach.”; 

3) § 7 uchwały Nr XXVI/113/05 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie zasad 
udzielania stypendiów dla uczniów ze środków własnych budżetu powiatu (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego 
z 2005 r. Nr 115, poz. 1375), który stanowi: 

„§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Podlaskiego.”; 

4) § 2 uchwały Nr XLI/198/06 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 12 czerwca 2006 r. zmieniającej uchwałę 
w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów ze środków własnych budżetu powiatu (Dz. Urz. Woj. 
Podlaskiego z 2005 r. Nr 115, poz. 1375, z 2006 r. Nr 182, poz. 1692), który stanowi: 
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„§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Mońkach.”; 

5) § 3 uchwały Nr XLI/198/06 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 12 czerwca 2006 r. zmieniającej uchwałę 
w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów ze środków własnych budżetu powiatu (Dz. Urz. Woj. 
Podlaskiego z 2005 r. Nr 115, poz. 1375, z 2006 r. Nr 182, poz. 1692), który stanowi: 

„§ 3.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Podlaskiego.”.   

Przewodniczący Rady Powiatu 
Krzysztof Falkowski 
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Załącznik do obwieszczenia 

Rady Powiatu w Mońkach 

z dnia 20 marca 2014 r. 

  

 UCHWAŁA NR XXVI/113/05   
RADY POWIATU W MO ŃKACH   

z dnia 30 marca 2005 r.  

w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów ze środków własnych budżetu powiatu   

Na podstawie art. 12 pkt 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. 
poz. 595, poz. 645) uchwala się, co następuje:  

§ 1.1) Stypendium dla uczniów ze środków własnych budżetu powiatu przyznaje się uczniom szkół, dla 
których organem prowadzącym jest powiat moniecki, którzy osiągnęli poziom laureata lub finalisty 
ogólnopolskiej olimpiady lub turnieju o zasięgu ogólnopolskim oraz laureata konkursu o zasięgu wojewódzkim 
lub ponadwojewódzkim.  

§ 2. Stypendium, o którym mowa w § 1, przyznaje Starosta na wniosek Dyrektora szkoły.  

§ 3. Stypendium, o którym mowa w § 1, wypłaca się w wysokości stanowiącej dwukrotność kwoty, o której 
mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.  

§ 4. Stypendium, o którym mowa w § 1, przyznaje się w ramach środków przyznanych na ten cel 
w budżecie powiatu.  

§ 5.2)  (pominięty).  

§ 6.3)  (pominięty).  

§ 7.4)  (pominięty).  

                                                      
1) w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 uchwały Nr XLI/198/06 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 12 czerwca 2006 r. zmieniającej uchwałę w sprawie 

zasad udzielania stypendiów dla uczniów ze środków własnych budżetu powiatu (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2006 r. Nr 182, poz. 1692),  
który wszedł w życie z dniem 26 lipca 2006 r. 

2) zamieszczony w ust. 2 pkt 1 obwieszczenia 
3) zamieszczony w ust. 2 pkt 2 obwieszczenia 
4) zamieszczony w ust. 2 pkt 3 obwieszczenia 
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