Załącznik
da Zarz ądzenia Ni" 0050.3:852018
Burmistrza Miasta Cieszyna
z- dnia 15 czerwca 2018

OGŁ OSZENIE O KONSULTACJI
PROJEKTU UCHWA ŁY RADY MIEJSKIEJ CIESZYNA
Na podstawie Zarzą dzenia Nr 0050.385.2018 z dnia 13 czerwca 2018 r. Burmistrz Miasta
Cieszyna ogłasza przeprowadzenie konsultacji projektu uchwa ły.
Przedmiot konsultacji

Termin konsultacji
Obszar konsultacji
Forma zglaszania
konsultacji

Projekt uchwał y w sprawie przeprowadzenia konsultacji
projektu uchwa ły w sprawie regulaminu okre ś laj ącego
wysokości stawek dodatków do wynagrodzenia zasadniczego
dla nauczycieli oraz szczegó łowych warunków przyznawania
tych dodatków i szczegó łowych warunków obliczania
i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe
i godziny doraźnych zastępstw nauczycielom zatrudnionym
w oświatowych jednostkach organizacyjnych dla których
organem prowadzącym jest Gmina Cieszyn.
Od 14 czerwca 2018 r. do 25 czerwca 2018 r.
Gmina Cieszyn
Opinie należy zgł aszać w formie pisemnej lub elektronicznej,
na adres: Centrum Us ł ug Wspólnych w Cieszynie,
t.pl
ul. Ratuszowa 1; email: z,o'o
Do opinii należy dołączyć o świadczenia osoby, która j ą
podpisała, o następującej tre ści:
„Oświadczam, i ż jestem uprawnionaly do sk ładania
oświadcze ń woli w imieniu [nazwa
organizacji].
Data

Sposób ogł oszenia
wyników konsultacji

Czytelny podpis
Wyniki konsultacji zostan ą ogłoszone na stronie BIP Urz ędu
Miejskiego w Cieszynie oraz na tablicy og łoszeń Urzędu
Miel sld ego w Cieszynie.

Zapytania i uwagi dotycz ące przebiegu konsultacji mo żna zgłaszać do Pawła Szajora,
Dyrektora Centrum Us ług Wspólnych w Cieszynie:

Ccu(rium. Usł ug Wspólnych w Cieszynie, ul. Ratuszowa 1, pok. nr 101 ; teł.„ 33 / 47 94330, fax
33 / 47 94 333, email: cuw um.cieszyn.pl
W załączeniu projekt uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwa ły
w sprawie -rogulu,miuu określającego wysokości stawek dodatków do wynagrodzenia
zasadniczego dla nauczycieli oraz szczegó łowych Warunków przyznawania tych dodatków
i szczegółowych warunków obliczania i wyp łacania wynagrodzenia za godziny
ponadwymiarowe i godziny dora źnych zast ępstw nauczycielom zatrudnionym
w oświatowych jednosłkach organizacyjnych dla których organem prowadz ącym jest Gmina
Cieszyn.
Burmistrz Miasta
Rys

VkAi

