
STARC}§T,Ą BIEL§KI
Konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie
regulaminu okreŚlającego wysokość stawek i szczegółowe warunki
przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego,
szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny
ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki
wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy
nauczycieIom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych
prowadzonych przez Powiat Bielski

oqłoszenie

Starosta Bielski na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.

o samorządzie powiatowym (t. j, Dz, U. z2019 r. poz. 511 zpożn. zm.) oraz Uchwałą
Nr V/52l327l18 Rady Powiatu w Bielsku-Białej z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie
określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami
Powiatu Bielskiego postanawia przeprowadzić konsultacje społeczne dotyczące
projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie regulaminu określającego wysokość
stawek i szczegołowe warunki przyznawania nauczycielom dodatkow
do wynagrodzenia zasadniczego, szczegołowe warunki obliczania i wypłacania
wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny dorażnych zastępstw
oraz wysokoŚĆ i warunki wypłacania nagrod i innych swiadczeń wynikających
ze stosunku pracy nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych
prowadzo ny ch przez Powiat Bielski.

Konsultacje społeczne zostaną przeprowadzone w okresie od 31 października

2019 r. do 12 listopada 2019 r. przez ogłoszenie na stronie internetowej Powiatu

Bielskiego oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej.

Projekt uchwały Rady Powiatu oraz Ankieta, na ktorej mozna składac uwagi zostały
zamieszczone na stronie internetowej Powiatu Bielskiego
WWĘ. §§W_łą§. bJę łąĘ§"-ffi"§ w za kład ce Kons u ltacje s połeczne.

Uwagi w ramach konsultacji społecznych będą przyjmowane wyłącznie na

formularzu, którego wzór określono w załącznlku do Uchwały Nr385tzO19 Zarządu

Powiatu w Bielsku-Białej z dnia 28 pażdziernika 2019 r.

Ankietę mozna składać w Biurze Obsługi Mieszkańca Starostwa Powiatowego

w Bielsku-Białej, ul. Piastowska 40 lub przesłać drogą elektroniczną na adres.
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Uwagi zgłoszone w ramach konsultacji społecznych w inny sposob niż opisany

powyzej zostaną automatycznie wyłączone z procesu ich rozpatrywania.
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