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Poz. 1785

1785
ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW
z dnia 3 grudnia 2002 r.
zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie zasad wynagradzania i wymagaƒ kwalifikacyjnych pracowników samorzàdowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorzàdu terytorialnego.
Na podstawie art. 20 ust. 2 i art. 21 ust. 2 ustawy
z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorzàdowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 oraz z 2002 r.
Nr 113, poz. 984) zarzàdza si´, co nast´puje:
§ 1. W rozporzàdzeniu Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagaƒ
kwalifikacyjnych pracowników samorzàdowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek
samorzàdu terytorialnego (Dz. U. Nr 61, poz. 708 oraz
z 2001 r. Nr 34, poz. 393) wprowadza si´ nast´pujàce
zmiany:
1

2

„22.

1) w za∏àczniku nr 1 do rozporzàdzenia w przypisie
pod tabelà dodaje si´ drugie zdanie w brzmieniu:
„Wymagaƒ kwalifikacyjnych okreÊlonych w tabeli
nie stosuje si´ do pracowników, do których majà
w tym zakresie zastosowanie przepisy szczególne.”;
2) w za∏àczniku nr 4 do rozporzàdzenia w Tabeli stanowisk, zaszeregowaƒ i wymagaƒ kwalifikacyjnych pracowników:
a) w cz´Êci I:
— lp. 22 otrzymuje brzmienie:
3

4

X—XII

3

Kierownik biblioteki
kierownik Êwietlicy, klubu
— w lp. 50 w kolumnie 5 po wyrazie „Êrednie”
dodaje si´ wyrazy „i tytu∏ mistrza”,

1

2

5

6

wed∏ug odr´bnych
przepisów
Êrednie

4”

b) w cz´Êci II lp. 5 i 6 otrzymujà brzmienie:

3

4

5

6

„5.

Starszy doradca zawodowy

IX—XV

—

wy˝sze

2

6.

Doradca zawodowy

VII—XIV

—

wy˝sze

—”

c) cz´Êç III otrzymuje brzmienie okreÊlone w za∏àczniku do niniejszego rozporzàdzenia,
1

2

d) cz´Êç IV otrzymuje brzmienie:

3

4

5

6

„IV. Powiatowe zespo∏y do spraw orzekania o niepe∏nosprawnoÊci
1.

2.

3.

Przewodniczàcy sk∏adu orzekajàcego
o niepe∏nosprawnoÊci

XIV—XVII

6

Sekretarz powiatowego zespo∏u do spraw
orzekania o niepe∏nosprawnoÊci

XIII—XVI

5

Cz∏onkowie powiatowego zespo∏u do spraw
orzekania o niepe∏nosprawnoÊci (lekarz, psycholog,
pedagog, doradca zawodowy, pracownik
socjalny)

XIII—XV

4

e) skreÊla si´ cz´Êç XI,
f) w cz´Êci XX w lp. 32 w kolumnie 4 oznaczenie
„—” zast´puje si´ cyfrà „2”,

wed∏ug odr´bnych
przepisów”

g) w cz´Êci XXV:
— w lp. 4 w kolumnie 2 wyrazy „Piel´gniarz
zwierzàt” zast´puje si´ wyrazami „Opiekun
zwierzàt”,
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— w lp. 5 w kolumnie 2 wyrazy „M∏odszy piel´gniarz zwierzàt” zast´puje si´ wyrazami
„M∏odszy opiekun zwierzàt”.

Poz. 1785

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2003 r.
Prezes Rady Ministrów: L. Miller
Za∏àcznik do rozporzàdzenia Rady Ministrów
z dnia 3 grudnia 2002 r. (poz. 1785)
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Poz. 1785

Dziennik Ustaw Nr 210

— 13318 —

Poz. 1785 i 1786

1786
ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW
z dnia 10 grudnia 2002 r.
w sprawie Êródlàdowych dróg wodnych.
Na podstawie art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca
2001 r. — Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229
i Nr 154, poz. 1803 oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984
i Nr 130, poz. 1112) zarzàdza si´, co nast´puje:

2. Wykaz Êródlàdowych dróg wodnych jest okreÊlony w za∏àczniku do rozporzàdzenia.
§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2003 r.

§ 1. 1. Rozporzàdzenie okreÊla Êródlàdowe wody
powierzchniowe uznane za ˝eglowne, zwane dalej
„Êródlàdowymi drogami wodnymi”.

Prezes Rady Ministrów: L. Miller
Za∏àcznik do rozporzàdzenia Rady Ministrów
z dnia 10 grudnia 2002 r. (poz. 1786)

WYKAZ ÂRÓDLÑDOWYCH DRÓG WODNYCH
1) rzeka Biebrza od ujÊcia Kana∏u Augustowskiego do
ujÊcia do rzeki Narwi;
2) rzeka Brda od po∏àczenia z Kana∏em Bydgoskim
w miejscowoÊci Bydgoszcz do ujÊcia do rzeki Wis∏y;

5) Kana∏ Augustowski od po∏àczenia z rzekà Biebrzà
do granicy Paƒstwa, wraz z jeziorami znajdujàcymi
si´ na trasie tego kana∏u;
6) Kana∏ Bartnicki od jeziora Ruda Woda do jeziora
Bart´˝ek, wraz z jeziorem Bart´˝ek;

3) rzeka Bug od ujÊcia rzeki Muchawiec do ujÊcia do
rzeki Narwi;

7) Kana∏ Bydgoski;

4) jezioro Dàbie do granicy z morskimi wodami wewn´trznymi;

8) Kana∏ Elblàski od jeziora Druzno do jeziora Jeziorak i jeziora Szelàg Wielki, wraz z tymi jeziorami

