
Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych 

projektu uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego w sprawie zmiany uchwały                               

Nr XXIII/221/12 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 29 sierpnia 2012 roku w sprawie 

ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: 

funkcyjnego, motywacyjnego, za warunki pracy i za wysługę lat, a także warunki obliczania 

i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla 

nauczycieli zatrudnionych w szkołach, placówkach oświatowych i opiekuńczo-wychowawczych, 

dla których Miasto Wodzisław Śląski jest organem prowadzącym lub założycielskim. 

 

 

1. Przedmiotem konsultacji był projekt uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego w sprawie 

zmiany uchwały Nr XXIII/221/12 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 29 sierpnia 2012 

roku w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki 

przyznawania dodatków: funkcyjnego, motywacyjnego, za warunki pracy i za wysługę lat, a także 

warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych 

zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, placówkach oświatowych i opiekuńczo-

wychowawczych, dla których Miasto Wodzisław Śląski jest organem prowadzącym lub 

założycielskim. 

 

2. Podmiotami uprawnionymi do uczestnictwa w konsultacjach były organizacje pozarządowe 

i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność statutową na terenie Miasta Wodzisławia 

Śląskiego. 

 

3. Konsultacje zostały przeprowadzone zgodnie z uchwałą Nr LI/504/10 Rady Miejskiej Wodzisławia 

Śląskiego z dnia 28 października 2010 r., poprzez zamieszczenie projektu uchwały na stronie 

internetowej Miasta Wodzisławia Śląskiego w zakładce NGO w Biuletynie Informacji Publicznej 

Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Wodzisławia 

Śląskiego. 

 

4. Komórką odpowiedzialną za przygotowanie i przeprowadzenie konsultacji był Wydział Edukacji 

Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego. Konsultacje odbyły się w terminie od dnia 6.09.2019 r.                     

do 24.09.2019 r. 

 

5. Opinie i uwagi należało składać w formie pisemnej, poprzez Biuro Obsługi Klienta Urzędu Miasta 

Wodzisławia Śląskiego, do Naczelnika Wydziału Edukacji lub przesłać drogą elektroniczną na adres 

kancelaria@wodzislaw-slaski.pl 

  

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

 

 

sporządził 

 

          Wydział Edukacji                                                                      Zastępca Prezydent Miasta  

Kierownik Referatu ds. oświaty                                                      Wodzisławia Śląskiego 

 

 

     Aleksandra Dembowy                          Izabela Kalinowska 
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