
KARTA ANALIZY INSTYTUCJONALNO-PRAWNEJ RAD/KOMISJI W MIEŚCIE JELENIEJ GÓRZE 

(na podstawie uchwał/zarządzeń organów samorządowych) 

 rada działalności 

pożytku 

publicznego 

rada 

młodzieżowa 

rada seniorów powiatowa rada 

rynku pracy 

rada sportu komisja 

bezpieczeństwa  

i porządku 

komisja 

urbanistyczno-

architektoniczna 

rada ds. osób 

niepełnosprawny

ch 

Przepis ustawy Art. 5 ust. 2 

ustawy z dnia 

24.04.2003 r. o 

działalności 

pożytku 

publicznego i o 

wolontariacie 

(Dz.U. Nr 96, poz. 

873); 

Art. 5b ust. 2 

ustawy z dnia 

8.03.1990 r. o 

samorządzie 

gminnym (t.j. 

Dz.U. z 2016 r. 

poz. 446) 

Art. 5c ust. 2 

ustawy z dnia 

8.03.1990 r. o 

samorządzie 

gminnym (t.j. 

Dz.U. z 2016 r. 

poz. 446) 

Art. 22 ust. 3 

ustawy z dnia 

20.04.2004 r. o 

promocji 

zatrudnienia i 

instytucjach rynku 

pracy (Dz.U. z 

2015 r. poz. 149) 

Art. 30 ust. 1 

ustawy z dnia 

25.06.2010 r. o 

sporcie (Dz.U. z 

2016 r. poz. 176)  

Art. 38a ustawy z 

dnia 5.06.1998 r. 

o samorządzie 

powiatowym (t.j. 

Dz.U. z 2017 r. 

poz. 1868) 

art. 8 ust. 3 

ustawy z dnia 

27.03.2003 r. o 

planowaniu i 

zagospodarowaniu 

przestrzennym (t.j. 

Dz.U. z 2017 r. 

poz. 1073) 

Art. 44b ust. 1 i 2 

ustawy z dnia 

27.08.1997 r. o 

rehabilitacji 

zawodowej i 

społecznej oraz 

zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnyc

h (Dz.U. z 2016 r. 

poz. 2046) 

Akt wykonawczy    Rozporządzenie 

Ministra Pracy i 

Polityki 

Społecznej z dnia 

14 maja 2014 r. w 

sprawie rad rynku 

pracy (Dz.U. poz. 

630) – wcześniej 

PRRP 

funkcjonowały 

jako powiatowe 

rady zatrudnienia 

   Rozporządzenie 

Ministra 

Gospodarki, Pracy 

i Polityki 

Społecznej z dnia 

25 marca 2003 r. 

ws. organizacji 

oraz trybu 

działania 

wojewódzkich i 

powiatowych 

społecznych rad 

do spraw osób 

niepełnosprawnyc

h (Dz. U. Nr 62, 

poz. 560) 

Adres strony 

www rady/komisji 

https://www.jeleni

agora.pl/content/r

dpp-2015-2018 

Brak 

Młodzieżowej 

Rady w Jeleniej 

Górze. 

https://jeleniagora.

pl/content/miejska

-rada-

senior%C3%B3w-

2019-2024 

 

http://jeleniagora.

praca.gov.pl/rynek

-

pracy/powiatowa-

rada-rynku-pracy 

  brak https://jeleniagora.

pl/content/powiato

wa-

spo%C5%82eczna

-rada-ds-

os%C3%B3b-

niepe%C5%82nos

prawnych 

Data powołania 

rady/komisji 

2012  2018 Kadencja: 2017 
– 2021 

2008 2017-2020 13.12.2017 r. 2015 

Akt normatywny 

powołujący 

UCHWAŁA NR 

307.XXXI.2012 

 UCHWAŁA NR 

20.III.2018 

Brak: 

http://jeleniagora.

ZARZĄDZENIE 

Nr 0151-557/V/08 

ZARZĄDZENIE 

NR 

ZARZĄDZENIE 

NR 0050. 

Zarządzenie Nr  

0050.345.2015.VI

https://jeleniagora.pl/content/miejska-rada-senior%C3%B3w-2019-2024
https://jeleniagora.pl/content/miejska-rada-senior%C3%B3w-2019-2024
https://jeleniagora.pl/content/miejska-rada-senior%C3%B3w-2019-2024
https://jeleniagora.pl/content/miejska-rada-senior%C3%B3w-2019-2024
https://jeleniagora.pl/content/miejska-rada-senior%C3%B3w-2019-2024


radę/komisję RADY 

MIEJSKIEJ 

JELENIEJ GÓRY 

z dnia 26 listopada 

2012 r. w sprawie 

trybu 

powoływania 

członków Rady 

Działalności 

Pożytku 

Publicznego 

Miasta Jelenia 

Góra oraz 

organizacji i trybu 

jej działania. 

(nowy) 

 

 

 

UCHWAŁA 

NR 88.XII.2015 

RADY 

MIEJSKIEJ 

JELENIEJ GÓRY 

z dnia 

30 czerwca 2015 

r. 

RADY 

MIEJSKIEJ 

JELENIEJ GÓRY 

z dnia 19 grudnia 

2018 r. w sprawie 

powołania 

Miejskiej Rady 

Seniorów w 

Jeleniej Górze 

(nowy) 

praca.gov.pl/rynek

-

pracy/powiatowa-

rada-rynku-

pracy/regulamin-

prrp 

Prezydenta Miasta 

Jeleniej Góry z 

dnia 20 lutego 

2008 roku w 

sprawie powołania 

Jeleniogórskiej 

Rady Sportu 

(nowe) – brak 

dostępu do 

dokumentu 

 

 

ZARZĄDZENIE 

NR 

0050.272.2011.VI 

Prezydenta Miasta 

Jeleniej Góry z 

dnia 5 lipca 2011 

r. w sprawie 

powołania 

Jeleniogórskiej 

Rady Sportu 

(nowe) 

0050.972.2017.VI

I PREZYDENTA 

MIASTA 

JELENIEJ GÓRY 

z dnia 5 kwietnia 

2017 r. w sprawie 

ustalenia składu 

osobowego 

reprezentujących 

Miasto Jelenia 

Góra członków 

Wspólnej Komisji 

Bezpieczeństwa i 

Porządku 

obejmującej 

Miasto Jelenia 

Góra i Powiat 

Jeleniogórski 

(nowy) 

 

 

UCHWAŁA NR 

XXX/158/2017 

RADY 

POWIATU 

JELENIOGÓRSK

IEGO z dnia 29 

marca 2017 r. w 

sprawie 

delegowania 

dwóch radnych 

powiatu do składu 

Komisji 

Bezpieczeństwa i 

Porządku Miasta 

Jeleniej Góry i 

Powiatu 

Jeleniogórskiego 

(nowy) 

1252.2017.VII 

PREZYDENTA 

MIASTA 

JELENIEJ GÓRY 

z dnia 13 grudnia 

2017 r.w sprawie 

powołania 

Miejskiej Komisji 

Urbanistyczno-

Architektonicznej 

w Jeleniej Górze 

I 

Prezydenta Miasta 

Jeleniej Góry 

z dnia 23 września 

2015 r. 

w sprawie 

powołania 

Powiatowej 

Społecznej Rady 

Do Spraw Osób 

Niepełnosprawnyc

h. 

 

ZARZĄDZENIE 

NR 

0050.319.2019.VI

II PREZYDENTA 

MIASTA 

JELENIEJ GÓRY  

z dnia 4 

października 2019 

r. w sprawie 

powołania 

Powiatowej 

Społecznej Rady 

Do Spraw Osób 

Niepełnosprawnyc

h. 

(nowe) 

Obecnie 

obowiązujący akt 

normatywny 

regulujący 

funkcjonowanie 

rady/komisji 

UCHWAŁA 

NR 88.XII.2015 

RADY 

MIEJSKIEJ 

JELENIEJ GÓRY 

z dnia 

 Statut stanowiący 

Załącznik do 

uchwały nr 

20.III.2018 Rady 

Miejskiej Jeleniej 

Góry z dnia 

http://jeleniagora.

praca.gov.pl/rynek

-

pracy/powiatowa-

rada-rynku-

pracy/regulamin-

  Załącznik do 

Zarządzenia Nr 

0050.1252.2017.V

II 

Prezydenta Miasta 

Jeleniej Góry 

Brak 



30 czerwca 2015 

r. oraz załącznik 

nr 1 do 

uchwały 

 

19.12.2018 r. prrp z dnia 13 grudnia 

2017 r. 

REGULAMIN 

działania 

Miejskiej Komisji 

Urbanistyczno-

Architektonicznej 

w Jeleniej Górze 

Kompetencje rady 

(o ile nie zostały 

uregulowane w 

przepisie 

ustawowym) 

do zadań Rady 

należy w 

szczególności: 

 

opiniowanie 

projektów strategii 

rozwoju 

odpowiednio 

powiatów lub 

gmin, 

 

opiniowanie 

projektów uchwał 

i aktów prawa 

miejscowego 

dotyczących sfery 

zadań 

publicznych, o 

której mowa w 

art. 4 oraz 

współpracy z 

organizacjami 

pozarządowymi i 

podmiotami 

wymienionymi w 

art. 3 ust. 3, w tym 

programów 

współpracy z 

organizacjami 

pozarządowymi 

oraz podmiotami 

wymienionymi w 

art. 3 ust. 3 ww., 

 

wyrażanie opinii 

w sprawach 

dotyczących 

 1. Celem 

głównym 

działania Rady 

jest tworzenie 

warunków do 

wykorzystania 

potencjału 

środowisk 

senioralnych 

Miasta Jelenia 

Góra poprzez ich 

reprezentowanie, 

wzmacnianie, 

integrowanie i 

pobudzanie 

aktywności 

obywatelskiej w 

kierunku poprawy 

jakości życia 

seniorów. 

2. Cele 

szczegółowe Rady 

to: 

a) 

reprezentowanie i 

ochrona praw i 

potrzeb osób 

starszych oraz ich 

środowisk wobec 

władz 

Miasta Jelenia 

Góra, 

b) tworzenie 

pozytywnego 

wizerunku 

seniorów, 

c) włączenie osób 

Do zakresu 

działania 

Powiatowej Rady 

Rynku Pracy 

należą zadania 

przypisane 

Wojewódzkiej 

Radzie Rynku 

Pracy, związane z 

opracowywanymi 

dokumentami 

strategicznymi i 

realizowanymi 

działaniami  na 

obszarze powiatu. 

Powiatowe Rady 

Rynku Pracy 

opiniują także: 

1) celowość 

realizacji 

programów 

specjalnych, 

biorąc pod uwagę 

w szczególności: 

a) liczbę osób 

objętych 

programem i 

kryteria 

doboru tych osób, 

b) zakładane 

rezultaty 

programu 

specjalnego, 

w tym 

przewidywaną 

efektywność 

kosztową 

Do zadań Rady 

sportu należało 

wypracowanie 

kierunków 

rozwoju kultury 

fizycznej i sportu 

w Jeleniej Górze. 

(nowe) 

 1.Do zadań 

Komisji należy:1) 

składanie 

wniosków do 

projektów 

miejscowych 

planów 

zagospodarowania 

przestrzennego 

lub ich zmian oraz 

do projektów 

studium 

uwarunkowani 

kierunków 

zagospodarowania 

przestrzennego 

lub jego zmian;2) 

opiniowanie 

projektów 

miejscowych 

planów 

zagospodarowania 

przestrzennego 

lub ich zmian oraz 

projektów studium 

uwarunkowani 

kierunków 

zagospodarowania 

przestrzennego 

lub jego zmian;3) 

opiniowanie 

analiz zmian w 

zagospodarowaniu 

przestrzennym;4) 

opiniowanie 

opracowaństudial

no-

1) inspirowanie 

przedsięwzięć 

zmierzających do: 

 

a) integracji 

zawodowej i 

społecznej osób 

niepełnosprawnyc

h, 

 

b) realizacji praw 

osób 

niepełnosprawnyc

h, 

 

2) opiniowanie 

projektów 

programów 

działań na rzecz 

osób 

niepełnosprawnyc

h; 

 

3) ocena realizacji 

programów; 

 

4) opiniowanie 

projektów uchwał 

i programów 

przyjmowanych 

przez radę miejską 

pod kątem ich 

skutków dla osób 

niepełnosprawnyc

h. 



funkcjonowania 

organizacji 

pozarządowych 

oraz podmiotów 

wymienionych w 

art. 3 ust.3, 

 

udzielanie 

pomocy i 

wyrażanie opinii 

w przypadku 

sporów między 

organami 

administracji 

publicznej a 

organizacjami 

pozarządowymi 

oraz podmiotami 

wymienionymi w 

art. 3 ust. 3, 

 

wyrażanie opinii 

w sprawach 

dotyczących 

zadań 

publicznych, w 

tym zlecania tych 

zadań do realizacji 

przez organizacje 

pozarządowe oraz 

podmioty 

wymienione w art. 

3 ust. 3, oraz w 

sprawach 

rekomendowanyc

h standardów 

realizacji zadań 

publicznych. 

starszych w życie 

publiczne, 

społeczne i 

ekonomiczne 

Miasta 

Jelenia Góra. 

i zatrudnieniową, 

c) koszty 

realizacji 

programu 

specjalnego, w 

tym 

poszczególnych 

przedsięwzięć; 

2) proponowane 

przez starostę 

zmiany realizacji       

programów 

specjalnych; 

3) celowość 

realizacji 

Programu 

Aktywizacja 

i Integracja, o 

którym mowa w 

art. 62a ustawy 

o promocji (…), 

biorąc pod uwagę 

w szczególności: 

a) kryteria doboru 

bezrobotnych, 

b) zakładane 

efekty realizacji 

Programu 

Aktywizacja i 

Integracja. 

projektowych;5) 

opiniowanie 

projektów decyzji 

o warunkach 

zabudowy i 

zagospodarowania 

terenu 

wskazanych przez 

właściwe służby 

gminne;6) 

opiniowanie 

innych opracowań 

lub dokumentów 

wskazanych przez 

właściwe służby 

gminne(np. 

warunki 

konkursów, 

przetargów, 

wnioski o 

sporządzenie / 

zmianę planów 

miejscowych 

wnioski o zmianę 

studium, 

itp.).2.Komisja 

może pełnić 

funkcję organu 

doradczego w 

innej gminie na 

mocy 

porozumienia 

zawartego z 

wójtem lub 

burmistrzem, w 

zakresie 

wymienionym w 

ust. 1. 

Liczba członków 

rady/komisji / 

liczba zgłoszona 

przez organ 

samorządowy 

14 członków 

powołanych przez 

Prezydenta Miasta 

Jeleniej Góry 

  10 członków. 

Przedstawiciele 

działających na 

terenie powiatu: 

1) terenowych 

struktur 

każdej organizacji 

  11 członków 

powołanych przez 

Prezydenta Miasta 

Jeleniej Góry 

Rada składa się z 

5 osób, 

powoływanych 

przez Starostę 

Jeleniogórskiego 

spośród 

przedstawicieli 



związkowej; 

2) terenowych 

struktur 

każdej organizacji 

pracodawców 

- reprezentatywnej 

w rozumieniu 

ustawy 

o Trójstronnej 

Komisji; 

3) społeczno-

zawodowych 

organizacji 

rolników, 

w tym związków 

zawodowych 

rolników 

indywidualnych i 

izb 

rolniczych; 

4) organizacji 

pozarządowych 

zajmujących się 

statutowo 

problematyką 

rynku pracy. 

działających na 

terenie powiatu 

jeleniogórskiego 

organizacji 

pozarządowych, 

fundacji oraz 

jednostek 

samorządu 

terytorialnego. 

Prezydium Rady 

tworzą: 

przewodniczący, 

wiceprzewodniczą

cy i sekretarz, 

wybierani na 

roczną kadencję z 

grona Rady. 

W razie potrzeby 

Rada może 

powołać stałe lub 

doraźne zespoły 

problemowe w 

celu opracowania 

projektu opinii lub 

stanowiska w 

określonych 

sprawach. 

Organizacja 

wewnętrzna 

rady/komisji 

Prezydium Rady: 

Przewodniczący, 

Wiceprzewodnicz

ący, Sekretarz 

  10 członków, 

Przewodniczący 

oraz 

Wiceprzewodnicz

ący 

  Przewodniczący 

oraz dwóch 

wiceprzewodniczą

cych. 

Prezydium Rady 

tworzą: 

przewodniczący, 

wiceprzewodniczą

cy i sekretarz, 

wybierani na 

roczną kadencję z 

grona Rady. 

W razie potrzeby 

Rada może 

powołać stałe lub 

doraźne zespoły 

problemowe w 

celu opracowania 

projektu opinii lub 

stanowiska w 

określonych 

sprawach. 



Częstotliwość 

posiedzeń/ 

podmiot 

zwołujący 

Posiedzenia Rady 

zwoływane są 

przez Prezydium 

Rady lub na 

wniosek co 

najmniej 1/3 

członków Rady, 

nie rzadziej niż 

raz na dwa 

miesiące. 

     Terminy i 

tematykę oraz 

porządek obrad 

poszczególnych 

posiedzeń Komisji 

ustala 

Przewodniczący. 

W razie potrzeby 

Rada może 

powołać stałe lub 

doraźne zespoły 

problemowe w 

celu opracowania 

projektu opinii lub 

stanowiska w 

określonych 

sprawach. 

Tryb 

podejmowania 

decyzji 

Rada podejmuje 

rozstrzygnięcia w 

formie: uchwał, 

stanowisk, opinii i 

wniosków. 

Rozstrzygnięcia 

rady zapadają 

zwykłą 

większością 

głosów w 

głosowaniu 

jawnym przy 

obecności min 

50% członków. 

W przypadku 

równej liczby 

głosów decyduje 

głos 

Przewodniczącego

. 

 

     W trakcie 

posiedzenia 

Komisji 

dokonywana jest 

prezentacja 

opracowania 

podlegające 

opiniowaniu.2.W 

trakcie 

posiedzenia 

Komisji 

sporządzany jest 

protokół (wraz z 

listą obecności) 

oraz opinia w 

rozpatrywanej 

sprawie, w 

oparciu o 

ustalenia 

wynikające z 

przeprowadzonyc

h na posiedzeniu 

dyskusji.3.Projekt 

opinii Komisji 

poddawany jest 

pod głosowanie. 

Projekt ten, musi 

zostać 

przegłosowany 

zwykłą 

większością 

głosów. W 

przypadku równej 

liczby głosów za i 

przeciw decyduje 

Brak 



głos 

Przewodniczącego

. Dla ważności 

opinii Komisji 

konieczna jest na 

posiedzeniu 

Komisji obecność 

co najmniej 4osób 

ze składu 

Miejskiej Komisji 

Urbanistyczno -

Architektonicznej 

w Jeleniej 

Górze.5.OpinięKo

misji podpisują 

wszyscy 

członkowie 

biorący udział w 

posiedzeniu. 

Struktura UM 

zapewniająca 

obsługę 

organizacyjno-

techniczną 

Wydział Spraw 

Społecznych, 

Zdrowia i 

Organizacji 

Pozarządowych 

Pl. Ratuszowy 58 

58-500 Jelenia 

Góra 

  Powiatowy Urząd 

Pracy w Jeleniej 

Górze 

    

Uwagi         

 


