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Zarzqdzenie Nr 385/19
Burmistrza Gminy i Miasta Czenrionka-Leszczyny

z dnia 26lipca 2019r.

dotyczqce przeprowadzenia konsu ltacji projektu uchwaly Rady Miejskiej
w Czerwionce-Leszczynach w sprawie zmiany Uchwaly Nr Lll/575/18 Rady
Miejskiej w Czeruvionce-Leszczynach z dnia 12 lipca 2018 roku w sprawie
przyjqcia regulaminu okre6lajqcego wysoko66 stawek dodatku: za wysluge lat,
motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy i szczeg6lowe warunki
przyznawania tych dodatk6w oraz szczegolowe warunki obliczania
i wyplacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraZnych
zastepstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkolach i przedszkolach, dla
kt6rych organem prowadzqcym jest Gmina i Miasto Czenarionka-Leszczyny

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzqdzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 506), w zwiqzku z $ 3 i4 Uchwaty nr 1X138/15
z dnia 26 czerwca 2015r. Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie
okre6lenia szczeg6lowego sposobu konsultowania z radq dzialalno6ci pozytku
publicznego i organizacjami pozarzqdowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3
ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r., o dzialalno6ci pozytku publicznego
i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 688), projekt6w akt6w prawa miejscowego
w dziedzinach dotyczqcych dzialalno6ci statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj.
Slqskiego z 2015r. poz. 3888),

zarzqdzam co nastepuje :

sl
Przeprowadzi6 konsultacje, ktorych przedmiotem jest projekt uchwaly Rady
Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie zmiany Uchwaly
Nr Lll/575/18 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia
12 lipca 2018 roku w sprawie przyjgcia regulaminu okre6lajqcego wysoko66
stawek dodatku: za wyslugq lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki
pracy i szczegolowe warunki przyznawania tych dodatk6w otaz
szczegolowe warunki obliczania i wyplacania wynagrodzenia za godziny
ponadwymiarowe i godziny dora2nych zastepstw dla nauczycieli
zatrudnionych w szkolach i pzedszkolach, dla kt6rych organem
prowadzqcym jest Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny.
Ustalid termin przeprowadzenia konsultacji od 31 lipca 2019r. do
7 sierpnia 2019r.
Podmiotami uprawnionymi do udzialu w konsultacjach sq organizacje
pozazqdowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o dzialalnoSci po2ytku publicznego i o wolontariacie
(t.j. Dz. U. 22019r., poz. 688).
Konsultacje mogq mie6 formq:

1) bezposredniego otwartego spotkania - pod warunkiem zgloszenia
wniosku pzez minimum 3 organizacje pozarzqdowe lub podmioty
wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.
o dzialalnoSci po2ytku publicznego i o wolontariacie,
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2) wyra2enia pisemnej opinii, kt6rq nale2y zlo2ye zgodnie z terminem
okreSlonym w pkt 2 niniejszego Zazqdzenia.

5. Wszelkie uwagi i opinie do projektu uchwaly mo2na zglaszat'.
1) w formie pisemnej na adres: Urzqd Gminy i Miasta Czerwionka-

Leszczyny ul. Parkowa I 44-230 Czerwionka-Leszczyny (decyduje
data wplywu do Urzqdu Gminy i Miasta),

2) pocztq elektronicznq na adres e-mail ed@czerwionka-
leszczvnv.com.ol

3) za poSrednictwem faksu pod numerem 32 4317600.
6. Udzielanie wyja6nieh oraz przyjmowanie wniosk6w i opinii dotyczqcych

projektu uchwaly nalezy do kompetencji Naczelnika Wydzialu Edukacji.

s2
Projekt uchwaly, o kt6rej mowa w $ 1 ust. 1 stanowi zalqcznik do niniejszego
Zazqdzenia.
Nieprzedstawienie przez ww. podmioty opinii w terminie okreSlonym w $ 1 ust.
2 oznacza akceptacjq przedstawionego projektu uchwaly, o kt6rej mowa
w$ 1 ust. 1.

s3
Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji zostanie przedstawione
Radzie Miejskiej.
Do sprawozdania, o kt6rym mowa w ust. 1, Burmistz zalqcza wlasne
stanowisko odno6nie uzyskanych opinii i opublikuje je na stronie internetowej
Urzgdu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.
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Wyko na n ie Zazqdzenia powie rzam N aczeln ikowi Wydzialu Ed u kacj i.
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Zazqdzenie wchodzi w 2ycie z dniem wydania.
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