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RM.0052/6/09 

P R O T O K Ó Ł  NR XXXIX /09 
 z Nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Kamieńsku  
 z dnia 26 maja 2009 r.  
 
XXXIX Nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Kamieńsku V kadencji odbyła się w sali 
posiedzeń Rady Miejskiej w Kamieńsku w godz. 900 – 925. 
Stan radnych 15. Obecnych na sesji 12 radnych. (Nieobecni radni to: p. Marek Ludwiczak, p. 
Adam Matusiak, p. Jacek Ozga). 
 

W załączeniu do protokołu – lista obecności radnych.                                              Załącznik Nr 1  
 
Na sesję zostali zaproszeni: Burmistrz Kamieńska – Grzegorz Turlejski, Skarbnik Gminy – Maria 
Ozga, Radca Prawny – Urszula Kowalska-Smuga. 
Ponadto w sesji uczestniczyła p.o. Kierownik MZEA – BoŜena Ziemba. 
 

W załączeniu do protokołu – lista obecności gości zaproszonych.                           Załącznik Nr 2 
 
Na sesję zostali zaproszeni sołtysi z poszczególnych sołectw.                                  Załącznik Nr 3 
 
PORZĄDEK OBRAD: 
 

1. Otwarcie posiedzenia. 
2. Podjęcie uchwał: 

• w sprawie zmiany w budŜecie gminy na rok 2009; 
• w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 

nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez 
Gminę Kamieńsk w pełnym wymiarze, prowadzących zajęcia edukacyjne o 
róŜnym wymiarze godzin. 

3. Zakończenie posiedzenia. 
 

W załączeniu do protokołu - zawiadomienie o zwołaniu XXXIX Nadzwyczajnej sesji Rady 
Miejskiej w Kamieńsku z proponowanym porządkiem obrad.                                  Załącznik Nr 4 
 

p u n k t  1 
Otwarcie posiedzenia. 
 
Otwarcia XXXIX Nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Kamieńsku V kadencji dokonał 
Przewodniczący Rady Jan Bartoszewski witając radnych oraz zaproszonych gości. Na podstawie 
listy obecności stwierdził, Ŝe na stan 15 radnych obecnych jest 12 radnych. Stanowi to quorum, a 
więc Rada moŜe obradować i podejmować uchwały. 
Przewodniczący Rady poinformował, Ŝe dzisiejsza sesja została zwołana na wniosek Burmistrza 
Kamieńska. Następnie przeczytał wniosek w sprawie zwołania sesji nadzwyczajnej oraz 
proponowany porządek obrad.  
 

W załączeniu do protokołu – ww. wniosek.                                                               Załącznik Nr 5 
 
Radny B.Pawłowski zapytał czy korzystając z tego, Ŝe juŜ radni się zebrali mógłby zaproponować 
– oczywiście uzyskując zgodę wnioskodawcy – dodatkowe punkty? 
 
Przewodniczący Rady wyjaśnił, Ŝe zapyta o to Pana Burmistrza jako wnioskodawcy i jeŜeli 
wyrazi zgodę to nie widzi przeszkód. 
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Radny B.Pawłowski dodał: „Ja bym moŜe zaproponował i uzasadnił krótko; więc ja mam taką 
propozycję albo po drugim punkcie jako punkt trzeci (a czwarty by się przesunął) „Informacja 
burmistrza o sytuacji w ZSP”, ewentualnie, jeŜeli ten punkt nie moŜna, bo Burmistrz moŜe do 
końca nie być przygotowany, bo rozumiem, Ŝe to jest takie trochę zaskoczenie, to punkt 
„Zapytania i wolne wnioski radnych”. O co mi tutaj chodzi; w ostatnim czasie uwaŜam, Ŝe w ZSP 
w Kamieńsku no niestety nie dzieje się najlepiej i tu chciałbym w tym punkcie zapytać, jaka jest 
w tej chwili sytuacja dotycząca organizacji przyszłego roku szkolnego? Bo niestety od byłych 
moich kolegów docierają do mnie takie informacje, Ŝe część nauczycieli czuje się źle tam 
traktowana. JeŜeli chodzi o planowanie przyszłego roku szkolnego ten okres planowania to jest do 
końca tego miesiąca, a później juŜ pewne decyzje muszą zapaść i taka sytuacja, która w tej chwili 
jest moŜe doprowadzić do tego, Ŝe część nauczycieli (tych powiem szczerze tych najlepszych) 
moŜe po prostu odejść z tej szkoły. A to na pewno będzie bardzo negatywną rzeczą. Następną 
rzeczą, którą chciałbym Ŝeby Pan Burmistrz w tym punkcie ewentualnie powiedział to sytuacja z 
awarią gazu, która tam miała miejsce. Tam koparka naruszyła linię gazową, był wyciek gazu, nie 
zarządzono ewakuacji. Ja uwaŜam, Ŝe było zagroŜenie zdrowia i Ŝycia nie tylko w tej szkole, ale i 
w tej części Kamieńska. I co w tej sytuacji, jak na przyszłość zapobiegać temu. I jeszcze mam 
pytanie czy jest ustanowiony zarząd trwały na tej nieruchomości, bo w tej sytuacji to odpowiada 
za tą sytuację burmistrz natomiast, jeŜeli jest zarząd trwały to dyrektor szkoły. I tutaj mam takie 
pytanie, bo to jest rzecz bardzo istotna. Więc albo punkt: Informacja burmistrza o sytuacji w ZSP 
albo punkt: Zapytania i wolne wnioski. I jeszcze miałbym do Pana Przewodniczącego taką 
techniczną uwagę, jeŜeli taka sesja jak dzisiejsza jest zwoływana no rozumiem na krótki okres 
czasu, bo są dwie uchwały, które muszą być podjęte czy powinny być podjęte w miarę szybko i 
nie mogą czekać do następnej sesji, to Ŝeby moŜe nie zwoływać sesji na godzinę dziewiątą tylko 
moŜe gdzieś na godzinę późniejszą. Część osób pracuje i ma problem ze zwolnieniem się z pracy, 
bo najczęściej to jest cały dzień pracy, który trzeba poświęcić. Gdyby to była godzina - nie wiem - 
siedemnasta, szesnasta, to wtedy ta frekwencja teŜ byłaby większa, bo w tej chwili jest tylko 12 
radnych.” 
 
Przewodniczący Rady poprosił Pana Burmistrza o ustosunkowanie się do wniosku radnego 
Bogdana Pawłowskiego. 
 
Burmistrz G.Turlejski powiedział, Ŝe nie wyraŜa zgody na zmianę porządku obrad. 
 
Przewodniczący Rady oznajmił, Ŝe w związku z powyŜszym porządek obrad, który Państwo radni 
otrzymali z materiałami na sesję jest porządkiem obowiązującym na dzisiejszej sesji. Następnie 
przeszedł do punktu 2. 
 

p u n k t  2 
Podjęcie uchwał. 
 

� w sprawie zmian w budŜecie gminy na rok 2009; 
 

Przewodniczący Rady poprosił o zabranie głosu Skarbnik Gminy Panią Marię Ozgę. 
 

Skarbnik Gminy zapoznała z treścią projektu uchwały w sprawie zmian w budŜecie gminy na rok 
2009 oraz omówiła załączniki do uchwały. 
 
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję. 
 
Radna Z.RoŜniatowska: „Chciałam zapytać; na usługi pozostałe zwiększenia o 16.500 zł w dziale 
promocja jednostek samorządu terytorialnego tzn. chciałam zapytać, na co ta kwota ma być 
przeznaczona. Poza tym chcę zapytać, co oznacza to przeniesienie 12.287 zł – w dziale Pomoc 
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społeczna – współfinansowania, jak tu Pani księgowa powiedziała, współfinansowania, ale 
czego?” 
 
Skarbnik Gminy wyjaśniła: „W ramach tego programu: Program Operacyjny Kapitał Ludzki z 
Europejskiego Funduszu Społecznego projekt systemowy aktywność w gminie tam były takie 
zasiłki celowe, ale z końcówką 0. Natomiast to jest współfinansowanie, więc musimy dostosować 
to i końcówka jest 9. Tylko na tym polega ta róŜnica, przeniesienie z jednego paragrafu na drugi.” 
 
Radna Z.RoŜniatowska: „Jeszcze chciałam zapytać czy w takiej sytuacji, jeŜeli jest zdjęte z drogi 
Danielów-Siódemka (46 tysięcy) to znaczy, Ŝe ta droga, remont tej drogi jest odsunięty?” 
 
Radny R.Kurman: „Mam pierwszą taką uwagę natury technicznej, poniewaŜ niektóre pozycje są 
wycieniowane w tych materiałach to one są mało czytelne. I proszę Panie przewodniczący, aby 
następnym razem (bynajmniej dla mnie), jeŜeli juŜ potrzeba podkreślić czy wyszczególnić jakąś 
pozycję to jest kursywa, jest pogrubiona czcionka... 
 
Skarbnik Gminy: „Ale to jest program specjalny juŜ do tego.” 
 
Radny R.Kurman: „Nie wiem czy to jest program czy to informatyk robi... 
 
Skarbnik Gminy: „Nie, to juŜ jest program z Bestii taki.” 
 
Radny R.Kurman: „Mam drugie pytanie; zmiana w planie dochodów pozycja pozostała 
działalność - 104.735 zł, Ŝeby Pani powiedziała co to jest, coś moŜe bliŜej?” 
 
Skarbnik Gminy: „To są środki jest podpisana umowa, właśnie jak mówiłam, w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki z Urzędem Pracy w Łodzi na Projekt Systemowy Aktywność w 
Gminie. Te środki właśnie teŜ przeznaczone są na wydatki na ten cel, na ten program unijny.” 
 
Radny R.Kurman: „Czy wojewoda sam to dał czy gmina występowała? Coś więcej na ten temat.” 
 
Burmistrz G.Turlejski: „MoŜe ja odpowiem. Panie radny dostaliśmy pieniądze z unii na podstawie 
umowy. Wystąpiliśmy o ten fakt. Więcej informacji moŜe Pan od Pani Kierownik MOPS uzyskać 
(przeczytać sobie umowę, warunki itd.). Trudno teraz wszystko dokładnie omówić.” 
 
Radny R.Kurman: „Jasne. Wystarczy, dziękuję.” 
 
Radny B.Pawłowski: „Proszę Państwa ja mam takie pytanie, bo z tego, co pamiętam to kwota tej 
promocji, która miała być w tym roku no jest duŜo mniejsza w budŜecie i ta kwota nam cały czas 
rośnie. Mamy dopiero koniec maja (w praktyce) naprawdę ja się obawiam, Ŝe znowu będą bardzo 
duŜe kwoty i czy jest taka potrzeba, takie uzasadnienie, zmian. Czy to powiedzmy to 120 tysięcy 
to jest juŜ w tej chwili koniec tych zmian w promocji, czy to jest juŜ rozplanowane, czy to jest na 
tą chwilę? Bo ja rozumiem 5 tysięcy kopalnia dała na wspomoŜenie czy dofinansowanie Dni 
Kamieńska, a przy okazji reklamę sobie robi i to jest najlepsza droga do tego Ŝeby środki 
spoŜytkować. Natomiast mam pytanie (pozostałe środki to są środki gminy) czy to120 tysięcy to 
jest juŜ koniec tych zmian, jeŜeli chodzi o promocję, czy nie, czy juŜ te wszystkie środki są 
rozdysponowane?” 
  
Burmistrz G.Turlejski: „Droga Danielów-Siódemka; jak widnieje ogłoszenie w BIP-ie jest do 
pracy, umowy są podpisane. Jeśli chodzi o kwotę 12.500 zł ma być podpisana umowa między 
Świtem a gminą w ramach promocji Gminy Kamieńsk. A na trzecie pytanie Pana Pawłowskiego 
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to w zasadzie nie muszę odpowiadać, bo to pytanie nie tematyczne, nie mieści się w Ŝadnych 
kanonach.” 
 
Radny B.Pawłowski: „Panie Burmistrzu ja mam pytanie czy kwota 120 tysięcy na dzień 
dzisiejszy to juŜ jest kwota końcowa (Pana oczywiście, bo Ŝycie moŜe zweryfikować) na 
promocję czy to juŜ będzie koniec z tych środków, które zostały na promocję przeznaczone czy 
nie i czy ona juŜ jest w tej chwili rozdysponowana?” 
 
Burmistrz G.Turlejski: „MoŜe tak, a moŜe nie, Panie radny Pawłowski.” 
 
Radny B.Pawłowski: „Bo jak ja mam Panie Burmistrzu głosować nad zwiększeniami do budŜetu, 
więc ja mam wątpliwości, mam pytania, co do.... 
 
Burmistrz G.Turlejski: „Pan ma cały czas wątpliwości. Dostał Pan odpowiedź.” 
 
Radny B.Pawłowski: „Ja uwaŜam, Ŝe 120 tysięcy to jest duŜa kwota i chciałbym wiedzieć czy to 
jest kwota docelowa juŜ, czy to jest kwota, którą zamknie się promocja w tym roku czy będą 
jeszcze dalsze zwiększenia?” 
 
Burmistrz G.Turlejski: „MoŜe tak, a moŜe nie, zrozumiał Pan.” 
 
Radny B.Pawłowski: „Mam pytanie jeszcze takie; czy te środki są juŜ na tą chwilę 
rozdysponowane?” 
 
Burmistrz G.Turlejski: „Które?” 
 
Radny B.Pawłowski: „120 tysięcy, czy 103 tysiące, które są do tej pory w budŜecie, czy te są 
rozdysponowane i w takim układzie, na co to 17.500... 
 
Burmistrz G.Turlejski: „Ale Panie radny to pytanie nie mieści się w sprawie głosowania nad 
uchwałą. Proszę zadawać pytania odnośnie uchwały.” 
 
Radny B.Pawłowski: „Ja zadaję pytanie czy w tych środkach 16.500 mieści się wydanie nowej 
ksiąŜki Pana Burmistrza?” 
  
Burmistrz G.Turlejski: „A ja juŜ Panu powiedziałem, na co te środki zostaną przekazane.” 
 
Radny B.Pawłowski: „Dobrze, czy w tych 40 tysiącach, które tutaj są wcześniej były czy w tych 
103 tysiącach to juŜ są wydatkowane środki na tą ksiąŜkę Pana Burmistrza autorstwa... 
 
Burmistrz G.Turlejski: „Ale to juŜ się nie mieści... 
 
Przewodniczący Rady: „Ale to juŜ tematem było Panie radny Pawłowski. To było chyba dwie, 
trzy, sesje... 
 
Radny B.Pawłowski: „Panie Przewodniczący mówimy o ksiąŜce numer dwa Pana Burmistrza. 
Nie o tej z tamtego roku tylko mówimy o ksiąŜce z tego roku, którą wspólnie z Ŝoną napisał.” 
 
Burmistrz G.Turlejski: „Nie mieści się to pytanie w ramach głosowania nad uchwałą Panie radny 
Pawłowski. Zazdrość niech Pan sobie zostawi u siebie w domu nie tutaj albo niech Pan coś 
napisze i pokaŜe, Ŝe Pan coś potrafi oprócz jątrzenia i ośmieszania gminy.” 
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Więcej pytań nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmian w budŜecie 
gminy na rok 2009. Głosowało 12 radnych. Za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 9 
radnych. 3 radnych wstrzymało się od głosu. W wyniku głosowania ww. projekt uchwały został 
przyjęty wymaganą większością głosów. 
 

W załączeniu do protokołu - Uchwała Nr XXXIX/314/09 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
26.05.2009 r. w sprawie zmian w budŜecie gminy na rok 2009.        .                      Załącznik Nr 6   
 

� w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 
nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez 
Gminę Kamieńsk w pełnym wymiarze, prowadzących zajęcia edukacyjne o 
róŜnym wymiarze godzin; 

 
Przewodniczący Rady poprosił p.o. Kierownik MZEA Panią BoŜenę Ziembę o omówienie ww. 
uchwały. 
Pani Kierownik powiedziała: „W tym projekcie uchwały mamy kwestię taką, Ŝe nauczyciel jest 
zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy z pensum 18 godzin tygodniowo, a zdarzy się tak, 
Ŝe od września ma przydzielone np. świetlicowe godziny czy biblioteczne godziny to wtedy jego 
pensum nie będzie wynosiło 18 godzin tylko proporcjonalnie zwiększy się do... zajęć. JeŜeli 
dajmy na to ma 9/18 i 15/30 w bibliotece to wtedy jego pensum będzie wynosiło 24 godziny. Ta 
uchwała została juŜ uchwalona na poprzedniej sesji jednakŜe prawnicy z Urzędu Wojewódzkiego 
zwrócili na to uwagę, Ŝe nie moŜe ona wejść w Ŝycie z dniem podpisania, ale po publikacji w 
Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego. I to jest taka zmiana i naleŜy jeszcze raz 
przegłosować.” 
 
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję. 
 
Radny R. Kurman: „Ja nie jestem nauczycielem i moŜe tak głupio zapytam, ale taka moja rola; 
jeŜeli to pensum, czyli wymiar godzin pracy jest 18 i ma jeszcze jakieś dodatkowe zajęcia 
świetlicowe czy coś... 
 
p.o.Kierownik MZEA B.Ziemba: „Nie dodatkowe tylko w etacie. Dlatego Ŝe np. no...  
 
Radny R. Kurman: „Niech Pani to łopatologicznie mi powie, bo ja nie bardzo... 
 
Burmistrz G.Turlejski: „MoŜe ja wyjaśnię. Przy pracy w szkole 18 godzin dostaje się 9 to ma się 
½ etatu. śeby mieć cały etat w tej szkole trzeba by było na zajęciach warsztatowych gdzie jest 
etat 22 godziny mieć 11. I to się wszystko składa do całego etatu. Tak to się dzieli, to tak 
obrazowo Panie radny. To są róŜne liczby godzin na etat w szkole: na stołówce, na świetlicy, itd. 
To trzeba wszystko z sobą dopasować Ŝeby był 1 etat czy 0,9 etatu, itd.” 
 
Radny B.Pawłowski: „MoŜe bym jeszcze to uzupełnił, bo takich skrótów Pan Burmistrz uŜył, nie 
wszyscy moŜe w tej dziedzinie są ekspertami. Nauczyciel pracuje 40 godzin tygodniowo (tak to 
jest powiedziane w Karcie) natomiast z tego jest wydzielona grupa godzin na zajęcia 
dydaktyczne. I normalnie nauczyciel w wielu przypadkach czy w większości przypadków ma 18 
dydaktycznych, pozostałe godziny są niejako przeznaczone do przygotowania się do pracy i 
innych czynności. I teraz te 18 godzin dotyczy np. nauczyciela języka polskiego, matematyki, 
fizyki, itd. Natomiast, jeŜeli jest na świetlicy to nie jest 18 godzin dydaktycznych tylko (w Gminie 
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Kamieńsk) jest 26 godzin. I teraz, jeŜeli zdarzy się tak, Ŝe nauczyciel zatrudniony na 18 godzin 
dydaktycznych (w sumie na 40, ale 18 ma dydaktycznych) i nie starcza mu tych 18 
dydaktycznych musi uzupełnić o te godziny które są nie osiemnaste tylko większe. I tutaj chodzi z 
tego co rozumiem o przeliczenie procentowe, ułamka, Ŝeby to dawało jedną całość.” 
 
p.o.Kierownik MZEA p. B.Ziemba dodała: „Bo to by było niesprawiedliwe dla tego, który 
pracuje tylko w bibliotece i on pracuje 30 godzin. A nauczyciel pracując 9 dydaktycznych (z 18-tu 
to by tylko 9) i juŜ by miał cały etat, a ten w bibliotece na pół etatu musi 15 godzin przepracować. 
I to jest sprawiedliwe po prostu dla wszystkich nauczycieli.” 
 
Przewodniczący Rady: „Czy ktoś z Państwa radnych po takiej szczegółowej informacji Pani 
Kierownik i Pana Bogdana Pawłowskiego ma jeszcze uwagi?” 
 

Uwag nie zgłoszono. 
 

Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie 
określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych w 
placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Kamieńsk w pełnym wymiarze, 
prowadzących zajęcia edukacyjne o róŜnym wymiarze godzin. Głosowało 12 radnych. Za 
przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 12 radnych. W wyniku głosowania ww. projekt 
uchwały został przyjęty jednogłośnie. 
 

W załączeniu do protokołu - Uchwała Nr XXXIX/315/09 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
26.05.2009 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 
nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Kamieńsk w 
pełnym wymiarze, prowadzących zajęcia edukacyjne o róŜnym wymiarze godzin. Załącznik Nr 7   
 

W związku z wyczerpaniem punktu 2. Przewodniczący Rady przeszedł do punktu 3.  
 

p u n k t  3 

Zakończenie posiedzenia. 
 
Przewodniczący Rady Jan Bartoszewski podziękował radnym i zaproszonym gościom za 
przybycie i udział w sesji. Zakończył obrady wypowiadając formułę „zamykam XXXIX 
Nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Kamieńsku V kadencji.” 
 
 
Protokołowała: 
 
Halina Bąkowicz   
 
 
 
 
 
 
 
 
 


