
Protokó| z przeprowadzonych konsu|tacji społecznych projektu uchwaĘ w sprawie zmiany
uchwały w sprawie określenia zasad i rozmiaru obniżek Ęgodniowego obowiązkowego

wymiaru godzin zajęć naucrycie|om, którym powierzono stanowisko dyrektorao
wicedyrektora, ustalenia Ęgodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć naucrycieli

szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy - Karta Nauczycie|a, okreś|enia Ęgodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycie|om rea|izującym w ramach stosunku pracy

obowiązki określone d|a stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin w szkole lub
p|acówce oświatowej prowadzonej przez Miasto Wodzisław S|ąski

1. Przedmiot konsultacji _ proj ekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały

w sprawie określenia zasad i rozmiału obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru

godzin zajęć, nauczycielom, którym powierzono stanowisko dyrektora, wicedyrektora,

ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół

niewymienionych w art. 4f llst. 3 ustawy - Karta Nauczyciela, określenia tygodniowego

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, nauczycielom realizującym w ramach stosuŃu pracy

obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin w szkole

lub placówce oświatowej prowadzonej przez Miasto Wodzislaw Śl4ski

2. Podmiotami uprawnionymi do uczestnictwa w konsultacjach były organizacje pozuządowe

i podmioty wymienione w arl' 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności

poży.tku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalnośó statutową na terenie gminy
a .  ,  ,

woo21Slaw sl4sKl.

3. Forma konsultacji - konsultacje zostały przeprowadzone zgodnie z uchwałą Nr LIl504/10

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 28 pażdziernika 2010 roku poprzez

zamieszczenie projektu uchwały na stronie intemetowej Miasta Wodzisławia Sląskiego

w zakładce N:o' w Biuletynie Informacji Publicznej' na tablicy ogtoszeń Urzędu Miasta

Wodzisławia Slaskieso.

4.

5.

Komórką odpowiedzialną za ptzygotowanie i przeprowadzenie konsultacji był Wydział

Edukacj i. Konsultacje odbyły się w terminie od 10 czerwca 2015 roku do 24 czerwca 2015

roku.

Uwagi do projektu uchwały naleŻało złoŻyć w formie pisemnej bezpośrednio 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 przez organizacje

pozwządowe i podmioty wymienione w ań. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku

o działalności poż}tku publicznego i o wolontariacie prowadzące

na terenie gminy Wodzisław Slqski.. PKŁZYD
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