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856
ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI1)
z dnia 30 maja 2005 r.
w sprawie Urz´dowego Rejestru Gmin, w których jest u˝ywany j´zyk pomocniczy
Na podstawie art. 10 ust. 7 ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszoÊciach narodowych i etnicznych
oraz o j´zyku regionalnym (Dz. U. Nr 17, poz. 141
i Nr 62, poz. 550) zarzàdza si´, co nast´puje:
§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla sposób prowadzenia
Urz´dowego Rejestru Gmin, w których jest u˝ywany
j´zyk pomocniczy, zwanego dalej „Urz´dowym Rejestrem”, oraz wzór wniosku rady gminy o wpisanie
gminy do tego Rejestru.
§ 2. 1. Urz´dowy Rejestr jest prowadzony w formie
elektronicznej w postaci tabeli.
2. Tabela, o której mowa w ust. 1, sk∏ada si´ z nast´pujàcych kolumn:
1) kolejny numer pozycji;
2) gmina;
3) powiat;
4) województwo;
5) liczba mieszkaƒców gminy ogó∏em;
6) liczba mieszkaƒców gminy nale˝àcych do mniejszoÊci lub pos∏ugujàcych si´ j´zykiem regionalnym;
———————
1) Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji kieruje
dzia∏em administracji rzàdowej — wyznania religijne oraz
mniejszoÊci narodowe i etniczne, na podstawie § 1 ust. 2
pkt 3 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia
11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu
dzia∏ania Ministra Spraw Wewn´trznych i Administracji
(Dz. U. Nr 134, poz. 1436 i Nr 283, poz. 2818 oraz z 2005 r.
Nr 19, poz. 164).

7) j´zyk pomocniczy;
8) data podj´cia uchwa∏y rady gminy o wyra˝eniu
zgody na wprowadzenie j´zyka pomocniczego;
9) numer uchwa∏y rady gminy o wyra˝eniu zgody na
wprowadzenie j´zyka pomocniczego;
10) data wpisu gminy do Urz´dowego Rejestru;
11) data wykreÊlenia gminy z Urz´dowego Rejestru.
3. Informacje wpisywane do kolumn, o których
mowa w ust. 2 pkt 2—4 i 7—9, sà wprowadzane do
Urz´dowego Rejestru na podstawie informacji zawartych we wniosku rady gminy o wpisanie gminy do
Urz´dowego Rejestru.
4. Informacje wpisywane do kolumn, o których
mowa w ust. 2 pkt 5 i 6, sà wpisywane do nich po zweryfikowaniu przez ministra w∏aÊciwego do spraw wyznaƒ religijnych oraz mniejszoÊci narodowych i etnicznych informacji dotyczàcych ogólnej liczby mieszkaƒców gminy oraz liczby mieszkaƒców gminy nale˝àcych do mniejszoÊci narodowej lub etnicznej, której j´zyk ma byç u˝ywany jako j´zyk pomocniczy, albo liczby mieszkaƒców gminy pos∏ugujàcych si´ j´zykiem
regionalnym, je˝eli to ten j´zyk ma byç u˝ywany jako
j´zyk pomocniczy, zawartych we wniosku rady gminy
o wpisanie gminy do Urz´dowego Rejestru.
§ 3. Wzór wniosku rady gminy o wpisanie gminy
do Urz´dowego Rejestru stanowi za∏àcznik do rozporzàdzenia.
§ 4. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.
Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji:
R. Kalisz
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WZÓR
WNIOSEK
o wpisanie gminy do Urz´dowego Rejestru Gmin, w których u˝ywany jest j´zyk pomocniczy

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

Gmina

(nazwa)

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

Powiat

(nazwa)

Województwo

.........................................................................................
(nazwa)

Ogólna liczba mieszkaƒców gminy1

Liczba mieszkaƒców gminy
nale˝àcych do mniejszoÊci, której j´zyk ma byç
u˝ywany jako j´zyk pomocniczy2

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

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

J´zyk pomocniczy

...........................................................................................................................
(nazwa)

Data, numer i tytu∏ uchwa∏y
rady gminy

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

Za∏àczniki:
1) uchwa∏a rady gminy o wyra˝eniu zgody na wprowadzenie j´zyka pomocniczego wraz ze wskazaniem j´zyka
mniejszoÊci narodowej lub etnicznej albo j´zyka regionalnego, który ma byç j´zykiem pomocniczym;
2) okreÊlenie kosztów wprowadzenia j´zyka pomocniczego w okresie pierwszego roku;
3) informacja wojewody o wa˝noÊci uchwa∏y rady gminy.

................................................................................................
(podpis i piecz´ç przewodniczàcego rady gminy)

———————
1 Przez liczb´ t´ nale˝y rozumieç liczb´ ustalonà na podstawie aktualnych danych G∏ównego Urz´du Statystycznego.
2 Przez liczb´ t´ nale˝y rozumieç liczb´, o której mowa odpowiednio w art. 14 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r.
o mniejszoÊciach narodowych i etnicznych oraz o j´zyku regionalnym (Dz. U. Nr 17, poz. 141 i Nr 62, poz. 550), czyli liczb´
ustalonà jako wynik ostatniego spisu powszechnego — odpowiednio liczb´ mieszkaƒców gminy nale˝àcych do
konkretnej mniejszoÊci narodowej lub etnicznej albo liczb´ mieszkaƒców gminy pos∏ugujàcych si´ j´zykiem regionalnym.

