
ProtokÓ| z przeprowadzonych konsultacji społecznych
projektu uchwaĘ Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego sprawie zasad i rozmiaru obniżek

Ęgodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom pełniącym funkcje
kierownicze w przedszkolach, szkołach i placÓwkach oświatowych oraz ustalenia

Ęgodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycie|i przedszkoli, szkÓł nie
wymienionych w art. 42 ust.3 ustawy z dnia26 stvcznia 1982 r.- Karta Nauczyciela,

prowadzonych przez Miasto Wodzisław Ś|aski.

Protokoł Zprzeprowadzonyclr konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiei Wodzisławia Sl4skiego,
zgodnie z uchwał4 Nr LIl504l10 z dnia 28 paŹdziernika 20IO..-* ,piuwie sposobu konsultowania
Z organtzacjami pozarzqdowymi i podmiotami. o ktorych mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnta
24 kwtetnia f}l3 r. o działalności pozytku publicznego i o wolontariacie. projektow aktow prawa
miej scowego w dziedzinach doty czqq,ch d,ziałalnoŚci śtatutowe.j tych organizac1i.

l. Przedmiotem konsultacji był projekt uchwały w Sprawte zasad,i rozmtaru obnizek tygodniowego
obowi4zkowego wymiaru godzin zajęc ,u,ć,y"ielom pełni4cym funkcje 
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w przedszkolach. szkołach i placowkach oświatowy ch orazustalenia tygodniowego obowi4zkowego
wymiaru godzin zajęc nalczylieli przedszkoli' szkoł nie wymienionycli art. 42 ust.3 ustawy z dnia
26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela. prowadzony ch przezMiasto Wodzisław Sl4ski.

2. Podmiotami uprawnionymi do uczestnictwa w konsultac.jach były organizacje pozarządowe
i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwtetnia 20i: .. o działalności pozytku
publicznego i o wolontariacie. prowadz ące działalnośc statutow q na terenie Miasta Wodzistawia
Sl4skiego.

Ż: 
K::'ultacje zostały przeprowadzone zgodnie z uclrwał4 Nr I'Il5O4l10 Rady Mie.jskiej Wodzisławia

Sl4skiego z dnia 28 paŹdzierlrika 2010 r., poprzez z,amieszczer e pro1eltu uchwały na stronie
internetowej Miasta Wodzisł1wia Sl4skiego w zakład,ce NGo oraz w Biuletynie Infbrmacji
Publicznej Urzędu Miasta Wodzisławia Sl4skiego.

4. Komork4 odpowiedzialn4 z? przygotowanie i przeprowadzenie konsultacji był Wydział Edukacji
Urzędu Miasta Wodzisławia Sl4skiego. Konsultacje^odbyły się w terminie od dnia 11.05'2018 r.do  29 .05 .2018  r .

5. opinie i uwagi na|eŻało składać w formie pisemnej .poprzezBiuro obsługi Klienta LJrzędu MiastaWodzisławia Sl4skiego, do Naczelnika Wydziału pduka.ii tuu przesłacdrog4 elektron |cznqna adres

6. W wyniku konsultacji nie zostały wniesione uwagi do projektu uclrwały.
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