
Uchwała Nr 385/2019
Zarządu Powiatu w Blelsku-Białej
z dnia 28 października 2019 roku

w sprawie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwaĘ 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
nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych
prowadzonych przez Powiat Bielski.

Na podstawie ań. 32 ust.1 ustawy zdnia 5 czenłca 1998 r. o samorządzie powiatowym
( t. j. Dz. U, z2019 r., poz. 511 zpożn, zm) oraz Uchwały NrVl52l327l18 Rady Powiatu
w Bielsku-BiaĘ z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie określenia zasad i trybu
przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Powiatu Bielskiego (Dz.
Urz. Wojew. Sl. poz.2227 z 5 kwietnia2018 r,)

Zarząd Powiatu w Bielsku-Białej
uchwala, co następuje:

§1.
Poddaje konsultacjom społecznym projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie
regulaminu określającego wysokość stawek i szczegołowe warunki przyznawania
nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegołowe warunki
obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny
doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagrod i innych świadczeń
wynikających ze stosunku pracy nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placowkach
oświatowych prowadzonych przez Powiat Bielski.

określa termin:
1. rozpoczęcia konsultacji na dzień
2. zakończenia konsultacji na dzień

§2.

31 pażdziernika 2019 r.,

12 listopada 2019 r.

§3.

1. Konsultacje zostaną przeprowadzone na terenie Powiatu Bielskiego w formie
pisemnej, z wykorzystaniem ankiety zgłaszania opinii do projektu uchwały,



2. Ankieta zgłaszania opinii, stanowiąca załącznik do niniejszej uchwały, zostanie
zamieszczona na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej
inastronieinternetowejPowiatuBielskiego@'

3.Wypełnione ankiety (zawierające uzasadnienie) należy składać w terminie
przewidzianym w § 2 niniejszej uchwały w Biurze Obsługi Mieszkańca Starostwa
Powiatowego w Bielsku-Białej, ul. Piastowska 40 lub przesłać drogą elektroniczną
na ad res: ankieta_oswiata@powiat. bielsko. pl.

§4,
Po zakończeniu konsultacji, protokoł zich przebiegu zostanie zamieszczony na tablicy
ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej i na stronie internetowej
vwvw. powiat. bielsko. pl.

§5.
Odpowiedzialnym za przygotowanie i przeprowadzenie konsultacji jest Wydział
Edukacji Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej.

§6,
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


