
Pilica, 16 .08 .2019 r. 

Informacja z przebiegu konsultacji społecznych 
projektu uchwały 

w sprawie zmiany uchwały nr LI/351/2018 Rady Miasta i Gminy w Pilicy z 30 sierpnia 2018 r. 
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 nagród ze specjalnego funduszu nagród. 

1. Przedmiotem konsultacji był projekt uchwały Rady Miasta i Gminy w Pilicy w sprawie zmiany 
uchwały nr LI/351/2018 Rady Miasta i Gminy w Pilicy z 30 sierpnia 2018 r. 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 nagród ze specjalnego 
funduszu nagród. 

2. Konsultacje przeprowadzono w formie pisemnego, w tym elektronicznego, zbierania uwag do 
projektu uchwały za pomocą formularza konsultacji, który został zamieszczony na stronie 
internetowej Miasta i Gminy w Pilicy pod adresem www.pilica.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej 
w zakładce - konsultacje społeczne pod adresem www.pilica.bip.jur.pl, na tablicy ogłoszeń 
w Urzędzie Miasta i Gminy Pilica. 

3. Termin konsultacji, od 5 sierpnia do 13 sierpnia 2019 roku. Mieszkańcy mogli w tym terminie 
zgłaszać opinie i uwagi do projektu w kancelarii Urzędu Miasta i Gminy w Pilicy, drogą elektroniczną 
lub pocztą tradycyjną. 

4. Osoby i organizacje biorące udział w konsultacjach. Brak. 

5. Opinie, uwagi i propozycje zgłoszone w toku konsultacji. Brak. 

Konsultacje społeczne przeprowadzono zgodnie z Uchwałą Nr W29/2019 Rady Miasta i Gminy w Pilicy z dnia 31 stycznia 
2019 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta i Gminy 
Pilica oraz zgodnie z Zarządzeniem Nr 68/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pilica z dnia 5 sierpnia 2019 r. w sprawie 
przeprowadzenia konsultacji dotyczących projektu zmian do uchwały nr LI/351/2018 Rady Miasta i Gminy Pilica z dnia 30 
sierpnia 2018 r. 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 nagród ze specjalnego funduszu nagród. 

Informację sporządziła Barbara Dąbrowa 
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