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Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

z dnia ..4Q....44e$!ti.@...... 2019t.

dotyczqce przeprowadzenia konsu ltacj i projektu uchwaly Rady M iejskiej
w Czerwionce-Leszczynach w sprawie zmiany Uchwaly Nr Lll/575/18 Rady
Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 12 lipca 2018 roku w sprawie
przyjqcia regulaminu okreSlajqcego wysokoS6 stawek dodatku: za wyslugq lat,
motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy i szczeg6lowe warunki
przyznawania tych dodatk6w oraz szczeg6lowe warunki obliczania
i wyplacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny dorainych
zastepstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkolach i przedszkolach, dla
kt6rych organem prowadzqcym jest Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny
z p6iniejszymi zmianami

Na podstawie art. 30 ust. '1 ustawy z dnia B marca 1990r. o samorzqdzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 506 z po2n. zm.), w zwiqzku z $ 3 i 4 Uchwaly nr l)Ul38/15
z dnia 26 czeN\rca 2015r. Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie
okre6lenia szczeg6lowego sposobu konsultowania z radq dzialalnoSci 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 z po2n. zm.), projektow aktow prawa
miejscowego w dziedzinach dotyczqcych dzialalno6ci statutowej tych organizacji
(Dz. Urz. Woj. Slqskiego z2O15r. poz. 3888),

1.

zarzqdzamico nastg puje :

sl
Przeprowadzi6 konsultacje, kt6rych przedmiotem jest projekt uchwaly Rady
Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie zmiany Uchwaly
Nr Llll575l18 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia
12 lipca 2018 roku w sprawie przyjgcia regulaminu okreSlajqcego wysokosc
stawek dodatku: za wysluge lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki
pracy i szczeg6lowe warunki ptzyznawania tych dodatk6w oraz
szczeg6lowe warunki obliczania i wyplacania wynagrodzenia za godziny
ponadwymiarowe i godziny dora2nych zastgpstw dla nauczycieli
zatrudnionych w szkolach i pzedszkolach, dla kt6rych organem
prowadzqcym jest Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny z p62niejszymi
zmianami.
Ustali6 termin przeprowadzenia konsultacji od 13 do 20 wrzeSnia 2019r.
Podmiotami uprawnionymi do udzialu w konsultacjach sq organizacje
pozarzqdowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o dzialalno5ci po2ytku publicznego io wolontariacie
(t.j. Dz. U. 22019r., poz. 688 zp62n. zm.).
Konsultacje mogq miec formQ:

1) bezpo6redniego otwartego spotkania - pod warunkiem zgloszenia
wniosku przez minimum 3 organizacje pozarzqdowe lub podmioty
wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.
o dzialalno6ci po2ytku publicznego i o wolontariacie,

2.
3.

4.



2) wyraienia pisemnej opinii, kt6rq naleZy zlo2yc zgodnie z terminem
okre6lonym w pkt 2 niniejszego Zarzqdzenia.

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) poczlE elektronicznq na adres e-mail ed@czerwionka-
leszczvnv.com. pl

3) za po6rednictwem faksu pod numerem 32 43'17600.
6. Udzielanie wyja6nieh oraz przyjmowanie wniosk6w i opinii dotyczqcych

projektu uchwaly nale2y do kompetencji Naczelnika Wydzialu Edukacji.

s2
Projekt uchwaly, o kt6rej mowa w $ 1 ust. 1 stanowi zalqcznik do niniejszego
Zarzqdzenia.
Nieprzedstawienie przez ww. podmioty opinii w terminie okre6lonym w $ 1 ust.
2 oznacza akceptacjg przedstawionego projektu uchwaly, o kt6rej mowa
w$1ust. 1.

s3
Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji zostanie przedstawione
Radzie Miejskiej.
Do sprawozdania, o kt6rym mowa w ust. 1, Burmistrz zalqcza wlasne
stanowisko odnosnie uzyskanych opinii i opublikuje je na stronie internetowej
Urzgdu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

s4

Wykona n ie Zarzqdzenia powierzam Naczel n ikowi Wydzialu Ed u kacj i.

s5

Zarzqdzenie wchodzi w 2ycie z dniem wydania.
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2.
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Ptuiekt

z dnia 29 sierpnia2019 r.
Zatwierdmny ptzez

ucHWALA NR....................
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE.LESZCZYNACH

z dnia .................... 20'19 r.

w sprawie zmiany Uchwaty Nr Lll/575/18 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 12 lipca
2018 roku w sprawie przyj?cia regulaminu okreslajqcego wysokosd stawek dodatku: za wyslugq lat,
motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy iszczeg6lowe warunki prizyznawania tych dodatk6w

oraz szczeg6lowe warunki obliczania i wyplacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe
i godziny dorainych zastQpstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkolach i przedszkolach, dla kt6rych

organem prowadzqcym jest Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny z p6iniejszymi zmianami.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8, arl. 18 ust.2 pkt 15, art.40 ust. 1 ustawy z dnia I marca 1990 r.

o samozqdzie gminnym (t.j. Oz.V. z 2019 r., poz. 506 z p62n. zm.) w zwiqzku z art. 30 ust. 6, ust. 6a i art.gld
pkt.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. 22018r., poz.967 z p62n. zm.) otaz
w zwiqzku zS l pktl Rozpozqdzenia Ministra Edukacji Narodowej zdnia 22sierynia 2019r. zmieniajqcego
rozpozqdzenie w sprawie wysoko5ci minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, og6lnych
warunk6w ptzyznawania dodatk6w do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za prace wdniu
wolnym od pracy (Dz-U.22019t. po2.1587) po uzgodnieniu ze zwia7kami zawodowymi zzeszaiqcymi
nauczycieli,

Rada Miejska w Czerwionce-Leszczynach
uchwala:

S 1. W Regulaminie okreslajEcym wysokos6 stawek dodatku: za wysluge lat, motywacyjnego,
funkcyjnego, za warunki pracy iszczeg6lowe warunki ptzyznawania tych dodatk6w oraz
szczegolowe warunki obliczania iwyp{acania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny
dora2nych zastepstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkolach i pzedszkolach, dla kt6rych organem
prowadzqcym jest Gmina iMiasto w Czerwionka-Leszczyny, stanowiqcym zalEcznik Nr Lll/575i18
Rada Miejskiej w Czeruionce-Leszczynach z dnia 12lipca 2018 roku z p6zniejszymi zmianami
wprowadza sie nastepujEcE zmiang: w Rozdziale 4 Dodatki funkcyjne w S 7 ust. 1 po pkt. 6 dodaje
sie pkt 7 o nastepujEcym bzmieniu:

oddzialem 200.00 zl

S 2. Wykonanie uchwaly powierza sie Burmistzowi Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

$3. Uchwata wchodzi w zycie po 14 dniach od jej ogloszenia w Dziennlku Uzqdowym
Wojew6dztwa Slqskiego.
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