RADA MIEJSKA W BUDZYNIU
PROTOKÓŁ GŁOSOWANIA
z dnia 23 kwietnia 2021 r.
Głosowanie jawne
Liczba uprawnionych do głosowania: 15
Liczba oddanych głosów: 15
Przedmiot głosowania

Punkt
porządku
obrad

19

Uchwała zmieniająca uchwałę Nr IX/55/2015 Rady
Gminy Budzyń z dnia 30 czerwca 2015 r. w
sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru
obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru
godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono
funkcje kierownicze, przyznania zwolnień od
obowiązku realizacji zajęć oraz tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli
niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty
Nauczyciela, nauczycieli realizujących w ramach
stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk
o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze
godzin, pedagogów, psychologów, logopedów,
doradców zawodowych oraz nauczycieli
przedszkola prowadzących zajęcia w grupach
mieszanych zatrudnionych w szkołach i
placówkach oświatowych prowadzonych przez
Gminę Budzyń

TAK

NIE

WSTRZ

14

0

1

Rezultat głosowania: Wniosek przyjęto
Głosy oddane:
Mariusz Ajchsztet
Sławomir Binert
Andrzej Czerwoniec
Jarosław Dajczak
Józef Depta
Izabela Jenczyk
Krzysztof Kaczmarek
Józef Kasperczak
Krzysztof Kin
Bogdan Ksycki
Robert Ksycki
Halina Moćko
Zenon Nowicki
Wacław Pasch
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Głosowanie jawne
Liczba uprawnionych do głosowania: 15
Liczba oddanych głosów: 15
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Uchwała zmieniająca uchwałę Nr IX/55/2015 Rady
Gminy Budzyń z dnia 30 czerwca 2015 r. w
sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru
obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru
godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono
funkcje kierownicze, przyznania zwolnień od
obowiązku realizacji zajęć oraz tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli
niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty
Nauczyciela, nauczycieli realizujących w ramach
stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk
o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze
godzin, pedagogów, psychologów, logopedów,
doradców zawodowych oraz nauczycieli
przedszkola prowadzących zajęcia w grupach
mieszanych zatrudnionych w szkołach i
placówkach oświatowych prowadzonych przez
Gminę Budzyń

Głosy oddane:
Marzena Walczak
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