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. Burmistrza Gminy i Miasta Czenrionka-Leszczyny

z dnia 28 listopada 2022 r.

dotyczqce przeprowadzenia konsultacji projektu uchwaly Rady Miejskiej
w Czenrvionce-Leszczynach w sprawie zmiany Uchwaly Nr LII/575/18 Rady Miejskiej
w Czerwionce-Leszczynach z dnia 12 lipca 2018 roku w sprawie przyjgcia
regulaminu okre6lajqcego wysoko56 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 zastqpstw dla
nauczycieli zatrudnionych w szkolach i przedszkolach, dla kt6rych organem
prowadzqcym jest Gmina i Miasto Czenvionka-Leszczyny z p6iniejszymi zmianami.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym
(tj. Dz. U. 22022 r. poz. 559 zp62n. zm.), w zwiEzku z $ 3 i4 Uchwaly nr 1X138i15
z dnia 26 czet\Nca 2015 r. Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie
okre5lenia szczeg6lowego sposobu konsultowania z radq dzialalno6ci pozytku
publicznego i organizacjami pozarzqdovtymi i podmiotami wymienionymi w art. 3
ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r., o dzialalno6ci pozytku publicznego
i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1327 z p62n. zm.), projektow akt6w prawa
miejscowego w dziedzinach dotyczqcych dzialalnoSci statutowej tych organizacji
(Dz. lJrz. Woj. Slqskiego z 2015 r. poz. 3888),

l

zarzqdzam co nastq p uje :

sl
Przeprowadzi6 konsultacje, kt6rych przedmiotem jest projekt uchwaly Rady
Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie zmiany Uchwaly Nr Lll/575/1 8
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 12 lipca 2018 roku w sprawie
przyjqcia regulaminu okreslajqcego wysokosc stawek dodatku: za wyslugq lat,
motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy i szczegolowe warunki
przyznawania tych dodatk6w oraz szczeg6lowe warunki obliczania i wyplacania
wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny dora2nych zastepstw dla
nauczycieli zatrudnionych w szkolach i przedszkolach, dla ktorych organem
prowadzqcym jest Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny z p62niejszymi zmianami.
Ustali6 termin przeprowadzenia konsultacji od 2 grudnia 2022 r. do
B grudnia 2022 r.

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 dzialalno6ci po2ytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1327
z p62n. zm.).

2.

J.



4.

5.

Konsultacje mogq mie6 formg:
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 2003 r. o dzialalno6ci po2ytku
publicznego i o wolontariacie,

2) wyra2enia pisemnej opinii, kt6rq nale?y zloZye zgodnie z terminem
okre6lonym w pkt. 2 niniejszego Zarzqdzenia.

Wszelkie uwagi i opinie do projektu uchwaly moZna zglaszaei
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) po czlq e le ktro n iczn q na ad res e-ma il ed@czerwionka-leszczyn),.com.pl
3) za poSrednictwem faksu pod numerem 324317600.

Udzielanie wyjaSniei oraz przyjmowanie wniosk6w i opinii dotyczqcych projektu
uchwaly nale2y do kompetencji Naczelnika Wydzialu Edukacji.

s2
1. Projekt uchwaly, o kt6rej mowa w $ 1 ust. 1 stanowi zalEcznik do niniejszego

Zarz1dzenia.
2. Nieprzedstawienie przez ww. podmioty opinii w terminie okre6lonym w $ 1 ust. 2

oznacza akceptacjg przedstawionego projektu uchwaly, o kt6rej mowa w $ 1 ust. 1.

s3
1. Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji zostanie przedstawione Radzie

Miejskiej.
2. Do sprawozdania, o kt6rym mowa w ust. 1, Burmistrz zalqcza wlasne stanowisko

odnoSnie uzyskanych opinii iopublikuje je na stronie lnternetowej Urzgdu Gminy
i Miasta Czerwionka-Le szczyny.

s4

\A/ykona n ie Zarzqdzenia powierza m N aczeln ikowi Wydzialu Ed u kacj i.

s5

Zarz4dzenie wchodzi w Zycie z dniem wydania.
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Konsultacje projektu 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 przyjqcia regulaminu okre5lajqcego wysoko6d 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 dora2nych zastqpstw dla
nauczycieli zatrudnionych w szkolach iprzedszkolach, dla kt6rych organem prowadzqcym
jest Gmina i Miasto Czenivionka-Leszczyny z p62niejszymi zmianami.

lnformacja Burmistrza Gminy i Miasta Czenvionka-Leszczyny

Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny informuje, 2e w dniu 2 grudnia
2022 r. w celu poznania opinii, rozpoczynalE sig konsultacje z organizacjami
pozarzqdowymi i innymi podmiotami prowadzqcymi dzialalno6c po2ytku publicznego
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalno6ci po2ytku
publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1327 z poln. zm.), dzialajqcymi na
terenie Gminy i Miasta Czenirrion ka-Le szczyny.

W zwiqzku z powy2szym oglasza przeprowadzenie konsultacji w przedmiocie projektu
uchwaly Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie zmiany Uchwaly
Nr Lll/575/18 Rady Miejskiej w Czenvionce-Leszczynach z dnia 12 lipca 2018 roku
w sprawie przyjgcia regulaminu okreSlajqcego wysokoS6 stawek dodatku: za wyslugg lat,
motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy iszczeg6lowe warunki przyznawania tych
dodatk6w oraz szczeg6lowe warunki obliczania i wyplacania wynagrodzenia za godziny
ponadwymiarowe i godziny dora2nych zastepstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkolach
i przedszkolach, dla kt6rych organem prowadzqcym jest Gmina i Miasto Czerwionka-
Leszczyny z p62niejszymi zmianami.

W terminie od 2.12.2022 t. do 8.12.2022 r. ww. podmioty mogq wyra2ae opinie w formie
pisemnej lub na wniosek minimum trzech organizaqi pozazqdowych lub podmiot6w
wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o dzialalno6ci po2ytku publicznego
io wolontariacie mogq wnioskowa6 o zorganizowanie bezpo6redniego otwartego
spotkania dotyczqcego przedmiotowej tematyki.

Wszelkie uwagi i opinie do projektu uchwaly mo2na zglaszac:
1. w formie pisemnej na adres:

Urzqd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,
ul. Parkowa 9, 4 4-230 Czeruvionka-Leszczyny
(decyduje data wplywu do Urzgdu Gminy i Miasta),

2. pocztq elektronicznq na adres e-mail: ed@czemrionka-leszczyny. com. pl,
3. za poSrednictwem faksu pod numerem (32) 43 17 700.

Udzielanie wyja6nien oraz przyjmowanie wniosk6w i opinii dotyczqcych projektu
uchwaly nale2y do kompetencji Wydzialu Edukacji tutejszego Urzgdu, ul. WolnoSci 11,
lel.32 43 17 600.
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Proiekt

zdnia 2 listopada 2022r.
Zatvt ierdzony pfizez ............

ucHwALA NR ...............
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE.LESZCZYNACH

z dnia ......... 2022 r.

w sprawie zmiany Uchwaly Nr LIU575/18 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 12 lipca
2018 roku w sprawie przyjgcia regulaminu okre5laj4cego wysokoSd stawek dodatku: za wyslugg lat,

motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy i szczeg6lowe warunki przyznawania tych dodatk6w
orazszczegfilowe warunki obliczania i wyplacania wynagrodzeniaza godziny ponadwymiarowe

i godziny dorainych zastqpstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkolach i przedszkolach, dla kt6rych
organem prowadzqcym jest Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny zpfiLnieiszymi zmianami.

Na podstawie art.7ust. lpkt8, art. 18ust.2pkt15, art.40 ust. l, art.4l ust.l ustawy zdnia 8marca
1990 r. o samorzqdzie gminnym (tj. Dz. U. 22022 r., poz.559 zp62n. zm.) w zwiqzku zart.30 ust. 6, ust. 6a
w zwi4zku z art.9ld pkt I ustawy zdnia 26stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela (tj. Dz.U. z202lr.
poz.1762 zp62n. zm.), po uzgodnieniu zezwiqzkami zawodowymi zrzeszajqcymi nauczycieli,

Rada Miejska w Czerwionce'Leszczynach
uchwala:

$1.
W Regulaminie okreSlajqcym wysokoS6 stawek dodatku: za wyslugg lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za

warunki pracy i szczeg6lowe warunki przyznawania tych dodatk6w oraz szczegolowe warunki obliczania
i wyplacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe igodziny doraZnych zastgpstw dla nauczycieli
zatrudnionych w szkolach i przedszkolach, dla kt6rych organem prowadz4cym jest Gmina i Miasto
Czenvionka-Leszczyny, stanowiAcym zal4cznik Nr LII/575/18 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
zdnial2lipca 2018 roku zpilflniejszymi zmianami wprowadza sig nastgpujqce zmiany:

l. w Rozdziale 4 Dodatki funkcyjne $ 6 otrzymuje nowe nastgpujqce brzmienie:

,,$ 6. l. Dodatek funkcyjny przysfuguje nauczycielowi, kt6remu powierzono:

I ) stanowisko dyrektora szkoly/przedszkola lub wicedyrektora szkoly,

2) funkcjg wychowawcy klasy/opiekuna oddzialu przedszkolnego,

3) funkcjg opiekuna staZu nauczyciela realizujecego awans zawodowy,

a) funkcjg mentora.

2. Dodatki funkcyjne, o kt6rych mowa w ust.l przymaje na dany rok szkolny:

l) Burmistrz - dla dyrektora szkoly,

2) Dyrektor szkoty - nauczycielom, w tym wicedyrektorowi szkoly.

3. Wysoko6d dodatku funkcyjnego dla dyrektora szkolylprzedszkola ustala Burmistrz,
uwzglgdniaj4c strukturg organizacyjn4 szkolylpnedszkola, w tym liczbg oddzial6w a w tym liczbg
oddzial6w integracyjnych, liczbg uczni6w zgodnie zzapisami odpowiednio $ 7ust. I pkt I lub
pkt 3 niniejszej uchwaly.

4. Dodatek funkcyjny, o kt6rym mowa w ust.l pkt.2 przysluguje za ka2dq klasg powierzon4
nauczycielowi - wychowawcy klasy.
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5. W przypadku powierzenia funkcji opiekuna oddzialu przedszkolnego dw6m nauczycielom,
ka2demu z nich przysluguje dodatek w wysoko6ci 50% dodatku okre5lonego w g 7 ust. I pkt
5 niniejszej uchwaly.

6. Dodatek funkcyjny, o kt6rym mowa w ust.l pkt 3 przyslug\e za ka2d4 osobg odbywaj4ca staz
pod opiekq nauczyciela - opiekuna stazu.

7. Dodatek funkcyjny, o kt6rym mowa w ust.l pkt 4 przysluguj e za kaadq osobg odbywajqca sta2
pod opiekq nauczyciela - mentora.".

2.w Rozdziale 4 Dodatki funkcyjne w tabeli ujgtej, w g 7 ust. I po pkt. 7 dodaje sig pkt 8 o nastgpuj4cym
brzmieniu:

8) I Mentor I 00 zl.

s2.
Wykonanie uchwaly powierza sig Burmistrzowi Cminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

$3.
Uchwala wchodzi w Zycie po 14 dniach od jej ogloszenia w Dzienniku Urzgdowym Wojew6dztwa

Sl4skiego.

niszewskl
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