
Protokół z przeprowadzonych konsultacji spo|ecznych projektu uchwaĘ w sprawie zmiany
uchwaĘ w sprawie ustalenia regu|aminu określającego wysokość oraz szczegó|owe warunki
prryznawania dodatków: funkcyjnego, mofiaryjnego, za warunki pracy i za wysługę lat,

a także warunki ob|iczania i wyp|acania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe
i godziny doraźnych zastępstw d|a naucrycieli zatrudnionych w szkołach, placówkach
oświatowych i opiekuńczo-wychowawcrych, d|a których Miasto Wodzisław S|ąski jest

1.

organem prowadzącym lub zaloźrycielskim

Przedmiot konsultacji _ projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały

w sprawie ustalenia regulaminu okeślającego wysokośÓ oraz szczegołowe warunki

przyznawarńa dodatków: funkcyjnego, motywacyjnego' za warunki ptacy i za wysługę lat,

a także waxuŃi obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymialowe

i godziny doraŹnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, placówkach

oświatowych i opiekuńczo.wychowawczych, dla których Miasto Wodzisław Śląski jest

organem prowadzącym |lb założyciel skim

Podmiotami uprawnionymi do uczestnictwa w konsultacjach były organizacje pozarządowe

i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia f4 kwietnia 2003 roku o działalności

poż}'tku publicznego i o wolontariacie prowadzące działa|ność statutową na terenie gminy

woozlslaw )lasKl.

Forma konsultacji _ konsultacje zostały przeprowadzone zgodnie z uchwałą Nr LIl504/10

Rady Miejskiej Wodzisławia Ślqskiego z dnia 28 pażdziemika 2010 roku poptzez

zarnieszczenie projektu uchwały na stronie intemetowej Miasta Wodzisławia Śl4skiego

w zakładce NGo, w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta

3.

Wodzisławia Śląskiego.

4. Komórką odpowiedzialną za przygotowanie i przeprowadzenie konsultacji był Wydział

Edukacji. Konsultacje odbyły się w terminie od 10 czerwca 2015 roku do f4 czerwca 2015

roku.

5 .

6 .

Uwagi do projektu uchwały na|eŻało złożyć w formie pisemnej bezpośrednio do Naczelnika

Wydziału Edukacji lub przesłaó drogą elektroniczną na adres: kancelaria@wodzislaw-

slaski.pl

W wyniku konsultacji nie zostały wniesione uwagi do projektu uchwały przez otganizacje

pozaruądowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia f4 kwietnia 2003 roku

o działalności poż1tku publicznego i o wolontariacie prowadzące dzi statuto\^/ą

na terenie gminy Wodzisław Śląski. 
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