Zarzadzenie Nr 7 01 I 2020
Prezydenta Miasta Zawiercie
z dnia 09.06.2020 r.

sprawie: przeprowadzenia konsultac.ji dotyczqcych uchwaly w sprawie zmiany Uchwaly
xxvlllzg{lzo Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie ustalenia regulaminu
wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkolach i przedszkolach, dla kt6rych organem

w
Nr

prowadzqcym jest Gmina Zawiercie.

ust. 2 oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r'
j. Dz. U. z 2020 r. poz.713) oraz S '10 ust. 3 zalEcznika do uchwaly Nr
XXlll274l2O Rady Miejskiej w zawierciu z dnia 29 slycznia 2o2o r. w sprawie zasad i trybu
przeprowadzania konsultacji z mieszkaflcami Gminy Zawiercie (Dz. Utz. Woj. SlEskiego z dnia 10

Na podstawie art.

5a

o samozadzie gminnym (t.

lutego 2020 t. poz. 1345), zmienionego uchwalq Nr XXVlll298l20 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia
30 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwaly Nr XXlll2T 4120 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 29
stycznia 2020 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkancami Gminy
zawiercie (Dz. Urz. Woj. Slqskiegozdnia 11 maia 2o2o r. poz.39l0)
-zarzqdzam-

sl
1.

Przeprowadzid konsultacje projektu uchwaly w sprawie zmiany uchwaly Nr xxvll/294l20 Rady
Miejskiej w Zawierciu z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania
nauczycieli zatrudnionych w szkolach i przedszkolach, dla ktorych organem prowadzqcym lest
Gmina Zawiercie.
Konsultacje przeprowadza siq w celu poznania opinii na temat ww. projektu uchwaly.

s2
ZasiQg terytorialny konsultacji obejmuje calq Gmine Zawiercie.

s3
'1.

Konsultacje zostanq przeprowadzone poptzez zamieszczenie ww. projektu uchwaly w Biulelynre
Informacji publicznej UzgOu Miejskiego, na stronie internetowej UzQdu Miejskiego oraz w aplikacji
mobilnej do konsultacji spotecznych.

Uwagi dotyczqce ww. projektu uchwaly mozna wnosic w formie pisemnej na formularzu
tons-uttacylnym' dostqpnym w Biuletynie informacji Publicznej Urzedu Miejskiego oraz w formie
elektronicznej (za pomoca aplikacji mobilnej do konsultacji spotecznych Gminy zawiercie).

3. Formularz koirsultacyjny stanowi zatqcznik nr 1 do niniejszego zatzqdzenia

s4
1.

Termin rozpoczgcia konsultacji: 15 czerwca 2020 t.

2. Termin zakonczenia konsultacji: 22 czetv'tca 2O2O r'

s5

Wykonanie zazqdzenia powierza sie Naczelnikowi Wydzialu Edukacji oraz Naczelnikowi Wydzialu
Komunikacji Spoleczne.;.

s6
zarzqdzenie wchodziw zycie z dniem podpisania.

Miastn

z Konarski

Zalqcznik N 1
do Zatzqdzenia V 70112020
Prezydenta Miasta Zawiercie
z dnia 9 czetwca 2020 r.

FORMULARZ KONSULTACYJNY

Konsultacje spoleczne dotyczqce projektu uchwaly w sprawie zmiany Uchwaly Nr
XXVlll2g4l2O Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie ustalenia
regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkolach i przedszkolach, dla
kt6rych organem prowadzqcym jest Gmina zawiercie
Uwagi do projektu uchwaly

r.p.

Obecny zapis w projekcie uchwaly

Proponowana zmiana zapisu Iub
dodatkowy zapis

1

2

J

lmiq i nazwisko

Adres zamieszkania

podanie danych osobowych jest niezbQdne do ujgcia opinii w wynikach konsultacji. Dane osobowe b9dq
wykorzystywane wylqcznie w celu weMkacji poprawnosci prowadzenia konsultacji spolecznych
KLAUZULA INFORMACYJNA
i ust 2. tozpotzEdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
ZdlO r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwiEzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego pzeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/464 /E (og6lne rozpozadzenie o ochronie
danych) informujemy, ze:
pzy ul
1. AdministratorLm Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Zawiercie z siedzibE w Zawierciu
Lesnej 2.
2. Prezydent Miasta Zawiercie Wznaczyl inspektora ochrony danych, e-mail: iod@zawiercie eu
3. Pani/Pana dane osobowe pzetwarzane beda w celu:
.wypelnienia obowiqzku prawnego ciezqcego na administratorze (art. 6 ust 1. lit c RODO)'
.p#eprowadzenia kbnsuttacji spotecz:nych projet<tu uchwaly w sprawie lokalnych standard6w urbanistycznych dla
miasta Zawiercie.
4. Pani/Pana dane nie bedq pzekazwane innym odbiorcom.
5. Pzetwarzane bEdE nastgpujEce Pana/Pani dane osobowe: ;mi9 i nazwisko, adres zamieszkania
6. Pani/Pana Oane tsoOowe bedq peechowywane przez okres niezb9dny do przeprowadzenia konsultacji
spolecznych, tj. opracowania wynikow konsultacji oraz zapewnienia realizacji obowiEzk6w sprawozdawczych,
kontrolnych i archiwalnych zwiqzanych z procesem konsultacji
Zgodnie z at|.13 ust.

I

7. Posi;da Pani/Pan

prawo zEdania dost?pu do lre6ci swoich danych, ich sprostowanra'

ogranrczenra

przetwazania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
b. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego' gdy uzna Pani/Pan, ze-przetwarzanlei
danych osobowych Pani/Pana dotyczqce narusza pzepisy ogolnego rozporzqdzenia Parlam-entu Europejskiego
Radi (UE) 20167679 o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r' zgodnie z at1 77
g. pldani! ptzez panalpaniE w2ej'wskazanyc'h danych osobowych jest niezbqdne do ujgcia Pani/Pana opinii w
wynikach konsultacji spolecznych, a ich niepodanie skutkuje niewa2no<;cia przekazanej opinii'

podelmowanla
10. Podane przez PanalPaniq dane osobowe nie bQdE wykorzystywane do zautomatyzowanego
22
w
at1
profilowania,
kt6rym
mowa
o
decyzji, w tym

proELt
z dnia. 5 czrrwca 2020
Zatwierdzonv Drzez

r

.

UCE[WAT,,{ NR.....
RADY MIA.ISKNI.I W ZAWNER.Cru]
z dnia -................... 2020 r.

w sprawie zrniany Uchwaly Nr XXVIV294/20 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia

30 kwietnia 2020

r.

w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania naucrycieli atrudnionych w szkolach i przedszkolach,
dla kt6rych organem prowadzecym jest Gmina Zawiercie

Na

podstawie art. 18ust.2pkt15, art.40ust.1, art.4l ust. l i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorz4dzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz.713) oraz art. 30 ust. 6 i ust. 64 arl. 49 vst. 2,
art.91d plct I vtawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz.U.22019 r., poz.2215)

po uzgodnieniu ze zwi4zkami zawodowymi nzeszajqcymi nauczycieli, na wniosek Prezrydenta Miasta
- Rada Miejska w Zawierciu
- uchwala
$ 1. W Regulaminie wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkolach i przedszkolactq dla kt6rych
organem prowadzqcym jest Gmina Zawiercie stanowi4cym zz\4cznkm i do Ucbwaly Nr )OO(ylIl294l20
Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 30 kwietnia 2020 r. wprowadza sig nastgpuj4c4 zmiang:

l. zmianie ulega $ 4 ust.5, kt6ry otrzrymuje nastppuj4ce brmienie: ,,OkreSla sig nastgpuj4ce stawki
dodatk6w funkcyjnych dla nauczyciel4 kt6remu powierzono stanowisko: dyrektor4 wicedyrektor4 kierownika
Swieflicy, wychowawcy klasy, wychowawcy w oddziale przedszkolnym i opiekuna sta2d".
Lp.

Stanowisko hierownicze lub pelniona funkcja

Miesieaznie w zlotvch

Dyrektor przedszkolu liczacego'.
do 4 oddzial6w

700

od5do6oddzial6w
odTdo8oddzial6w

800
900

powyzei 8 oddzial6w
2.

3.

^

5.
6.
7.

Dyrektor szkoly podstawowej, liczqcej

1000
:

do 12 oddzial6w
od 13 do 25 oddzial6w
powyzei 25 oddziat6w
Wioedyrektor szkoly podstawowei, licz4cej:
do 12 oddzial6w
od 13 do 25 oddzial6w
powy2ei 25 oddzial6w
Kierownik Swietlicy
Wychowawca klasy
Wychowawca w oddziale przedszkol nvm
ODiekun stazu kazdeqo nauczvciela obietego oDieka
$ 2. Wykonanie uchwaly powierza sig Prezydentowi Miasta Zawiercie-

Id: 07206A44-9FlllB-441 5-9AlB-00C2BC0A l?4E. Proiekt
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g 3. Uchwata podlega

I wrze{nia

publikacji w Dzienniku Urzgdowym Wojew6dirtwa Sl4skiego i wcho dzi w ficie od

2020 r.

Przewodnicz4ca Rady

Miejskiej

Beata Chax"ula

Id: 07206AA A-9888-4415-9A I B-00C2BC0A l?4E. Proiekt

. Zl'sQ1\!r :r',,

a

P[ezvdenta Miasta Zawiercie do proiektu uchwalv

w strrawfe: zmiany Uchwaly Nr )0(Vll/294/20 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 30
kwietnia 2020 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli
zatrudnionych w szkolach i przedszkolach, dla kt6rych organem prowadzqcym
iest Gmina Zawiercie.

1.

Potrzeba podjgcia projekiu uchwaly jest nastgpstwem uzgodnief ze zNiqzkami
zawodowymi zrzeszajqcymi nauczycieli, do regulaminu wynagradzania nauczycieli
zatrudnionych w szkolach i przedszkolach, dla kt6rych organem prowadzqcym jest
Gmina Zawiercie, kt6re odbyly sig w dniu 18.O2.2O2O r.
Zgodnie z protokolem uzgadniajqcym od dnia 1 wrzesnia 2O2O t. dodatek za
wychowawstwo w oddzialach pzedszkolnych zostanie podwy2szony na kwote 200 zl.

2.

Skutki finansowe:
Podwy2szenie wychowawstwa o 100 zl to skutek 10 800 zl miesigcznie wigcej.
Skutek rocznie: 10 800 zl x 12 m-cy x 10'1% = 130 896 zt.
Skladki ZUS od tej kwoty to 25 080 zl rocznie (przyjeto 19,16%).

