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Protokół I sesji VII kadencji Protokół I sesji VII kadencji Protokół I sesji VII kadencji Protokół I sesji VII kadencji     
Rady Gminy Krupski MłynRady Gminy Krupski MłynRady Gminy Krupski MłynRady Gminy Krupski Młyn    
z dnia 1 grudnia 2014 r.z dnia 1 grudnia 2014 r.z dnia 1 grudnia 2014 r.z dnia 1 grudnia 2014 r. 

 
 W związku z Obwieszczeniem Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 23 listopada 2014 
r. o zbiorczych wynikach wyborów do rad na obszarze kraju, przeprowadzonych w dniu 16 
listopada 2014 r. (Dziennik Ustaw z dnia 24 listopada 2014 r. poz.1640) Komisarz Wyborczy 
w Katowicach postanowieniem z 25 listopada 2014 roku DKT-714-78/14, zwołał pierwszą 
sesję nowo wybranej Rady Gminy Krupski Młyn. 

I sesja Rady Gminy Krupski Młyn odbyła się 1 grudnia 2014 roku w sali posiedzeń Rady 
Gminy Krupski Młyn przy ul. Głównej 5. 

Sesję otworzył najstarszy wiekiem radny – Henryk Brodziak. Po stwierdzeniu 
prawomocności sesji (obecnych 15-tu radnych, lista obecności – zał. nr 1 do protokołu) radny 
senior przywitał obecnych. 
W sesji uczestniczyli: 

Wójt Gminy – Jan Murowski 
Zastępca Wójta – Stefan Hajda 
Skarbnik Gminy – Lucyna Kaminska 
Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej w Krupskim Młynie – Irena Nowak 
oraz  
redaktor „Gwarka” – Alicja Jurasz 
redaktor TG stacji – Tadeusz Ostropolski 
mieszkaniec gminy – Edward Błaszczyk 

Radny senior – Henryk Brodziak, przedstawił zebranym porządek posiedzenia:  
1. Otwarcie sesji Rady przez radnego seniora. 
2. Wręczenie radnym zaświadczeń o wyborcze. 
3. Ślubowanie radnych. 
4. Wybór Przewodniczącego Rady. 
5. Wręczenie Wójtowi zaświadczenia o wyborze. 
6. Ślubowanie Wójta. 
7. Zamknięcie obrad. 

 
Ad. 2.  
Wręczenie radnym zaświadczeń o wyborze.Wręczenie radnym zaświadczeń o wyborze.Wręczenie radnym zaświadczeń o wyborze.Wręczenie radnym zaświadczeń o wyborze.    
 Prowadzący obrady radny senior – p. Henryk Brodziak zwrócił się do Przewodniczącej 
Gminnej Komisji Wyborczej w Krupskim Młynie aby wręczyła nowo wybranym radnym gminy 
zaświadczenia o wyborze. 
Następnie Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej w Krupskim Młynie – Irena Nowak 
wręczyła wszystkim radnym zaświadczenia o wyborze na radnego, gratulując wyboru.  
 
Ad. 3.    
Ślubowanie radnych.Ślubowanie radnych.Ślubowanie radnych.Ślubowanie radnych.    
 Radny senior – Henryk Brodziak poprosił o złożenie ślubowania przez radnych.  
Po odczytaniu treści ślubowania: „Wierny Konstytucji i praw Rzeczypospolitej Polskiej, 
ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na 
względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców.” wywoływał kolejno radnych, którzy stojąc 
wypowiadali słowa: „Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg.”    
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Po złożeniu ślubowania, pogratulował wszystkim nowo wybranym radnym wyboru i 
stwierdził, że radni, którzy złożyli ślubowanie objęli mandat radnego Rady Gminy Krupski 
Młyn VII kadencji.  
 
Ad. 4. 
Wybór Przewodniczącego Rady.Wybór Przewodniczącego Rady.Wybór Przewodniczącego Rady.Wybór Przewodniczącego Rady.    
 Radny senior przedstawił obecnym regulamin wyboru Przewodniczącego Rady Gminy 
(załącznik nr 2 do protokołu) i zapytał czy ktoś z radnych ma uwagi do jego treści. W związku 
z tym, że uwag nie zgłoszono, regulamin został przyjęty jednogłośnie; zaproponował 
powołanie 3-osobowej Komisji Skrutacyjnej, której zadaniem będzie: 

a) przygotowanie kart do głosowania; 
b) przeprowadzenie głosowania; 
c)   spisanie protokołu z głosowania i ogłoszenie wyników wyborów. 

Prowadzący obrady zwrócił się do radnych o zgłaszanie kandydatów do Komisji Skrutacyjnej, 
przypominając, że osoby kandydujące na Przewodniczącego Rady nie mogą wchodzić w skład 
Komisji. Do Komisji Skrutacyjnej zgłoszeni zostali: Ewelina Kornek, która wyraziła zgodę na 
pracę w Komisji Skrutacyjnej;  Jacek Kiszkis, który wyraził zgodę na pracę w Komisji 
Skrutacyjnej oraz Artur Dawydzik, który wyraził zgodę na pracę w Komisji Skrutacyjnej. 
Innych kandydatur nie zgłoszono. 
Następnie Rada Gminy przystąpiła do przegłosowania składu Komisji Skrutacyjnej: 
Przy 12 głosach – za 
0 głosach – przeciw 
3 głosach – wstrzymujących się  
Komisja Skrutacyjna została powołana w składzie: 
Ewelina Kornek 
Jacek Kiszkis 
Artur Dawydzik 
Radny senior zwrócił się do radnych o zgłaszanie kandydatów na stanowisko 
Przewodniczącego Rady Gminy. 
Jacek Kiszkis zgłosił kandydaturę p. Róży Ochman-Szyguły, która wyraziła zgodę na 
kandydowanie. 
Witold Bulas zgłosił kandydaturę p. Franciszka Sufy, który wyraził zgodę na kandydowanie. 
W związku z brakiem kolejnych zgłoszeń lista kandydatów na Przewodniczącego  Rady 
została zamknięta. 
Franciszek Sufa pytał czy będzie można zadawać pytania  kandydatom na Przewodniczącego 
Rady? Rady senior wyjaśnił, że wprawdzie regulamin nie przewiduje takich czynności, jednak 
jest taka możliwość.  
Radny Sufa po wyjaśnieniu zrezygnował z zadawania pytań – wycofał swoje pytanie.  
Radny Kiszkis uzasadniając kandydaturę p. Róży Ochman-Szyguły powiedział, że jest ona 
gwarancją bezpieczeństwa Rady Gminy a poza tym jest nauczycielem z wieloletnim 
doświadczeniem zawodowym. Radny Kiszkis wyraził nadzieję, że kandydatka spełni 
oczekiwania radnych i wywiąże się dobrze z zadań powierzonych jej przez obowiązujące 
przepisy prawa.   
Witold Bulas powiedział, że poznał p. Sufę i jest on społecznikiem, emerytowanym 
nauczycielem oraz wychowawcą. Jest radnym od kilku kadencji, jednym z założycieli gminy, 
jest bardzo dobrym organizatorem i potrafi zrozumieć problemy innych osób.  
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Po wysłuchaniu informacji na temat kandydatów na Przewodniczącego Rady Gminy, 
Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej – Ewelina Kornek, zapoznała obecnych z trybem 
wyboru Przewodniczącego Rady Gminy.  
Następnie prowadzący obrady zaproponował, aby Komisja Skrutacyjna przygotowała karty 
do głosowania i przeprowadziła głosowanie, a w związku z powyższym ogłosił 5 minut 
przerwy. 
Po przerwie, członkowie Komisji Skrutacyjnej rozdali radnym przygotowane karty do 
głosowania, rozpoczynając tym samym głosowanie na Przewodniczącego Rady Gminy. Po 
chwili radni, których nazwiska odczytano dokonali głosowania, wrzucając do urny kartę do 
głosowania. Następnie Przewodniczący obrad zarządził kilka minut przerwy, by Komisja 
Skrutacyjna mogła przeliczyć głosy i sporządzić protokół z tajnego wyboru Przewodniczącego 
Rady Gminy. Protokół z tajnego wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Krupski Młyn 
stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 
Zgodnie z protokołem w głosowaniu wzięło udział 15-tu radnych. Kandydaci otrzymali 
następującą ilość głosów: 
Róża Ochman-Szyguła – 9 głosów 
Franciszek Sufa – 6 głosów 
Komisja Skrutacyjna stwierdziła, że największą ilość głosów otrzymała radna Róża Ochman-
Szyguła, a tym samym została wybrana Przewodniczącą Rady Gminy Krupski Młyn. Radny 
senior pogratulował radnej Róży Ochman-Szygule wyboru na Przewodniczącą Rady Gminy.  
Radny senior przedstawił projekt uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy.  
W głosowaniu brało udział 15-tu radnych.  
Przy 10 głosach – za 
4 głosach – przeciw 
1 głosie – wstrzymującym się  
uchwała Nr I/1/14 w sprawie uchwała Nr I/1/14 w sprawie uchwała Nr I/1/14 w sprawie uchwała Nr I/1/14 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Krupski Młyn, została wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Krupski Młyn, została wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Krupski Młyn, została wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Krupski Młyn, została 
podjętapodjętapodjętapodjęta. 
Radny senior przekazał prowadzenie sesji Rady Gminy nowej Przewodniczącej Rady Gminy – 
Róży Ochman-Szygule. 
Przewodnicząca Rady Gminy – Róża Ochman-Szyguła podziękowała za zaufanie i dodała, że 
jest to dla niej ważne i odpowiedzialne zadanie, któremu postara się sprostać najlepiej jak 
potrafi.  
 
Ad. 5. 
Wręczenie Wójtowi zaświadczenia o wyborze.Wręczenie Wójtowi zaświadczenia o wyborze.Wręczenie Wójtowi zaświadczenia o wyborze.Wręczenie Wójtowi zaświadczenia o wyborze.    
Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej w Krupskim Młynie – Irena Nowak wręczyła 
Wójtowi Gminy – Janowi Murowskiemu zaświadczenie o wyborze na wójta.  

 
Ad. 6. 
Ślubowanie Wójta.Ślubowanie Wójta.Ślubowanie Wójta.Ślubowanie Wójta.    
Przewodniczący Rady Gminy zwrócił się do Wójta Gminy z prośbą o złożenie ślubowania.  
Wójt Gminy - Jan Murowski w obecności wszystkich zebranych złożył ślubowanie o 
następującej treści: „Obejmując urząd wójta gminy, uroczyście ślubuję, że dochowam 
wierności prawu a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i 
pomyślności mieszkańców gminy. Tak mi dopomóż Bóg.”  
Przewodnicząca Rady Gminy – Róża Ochman-Szyguła pogratulowała Wójtowi wyboru na 
następną kadencję i życzyła sukcesów w pracy zawodowej. 
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Wójt Gminy – Jan Murowski podziękował za złożone życzenia i przyrzekł, że będzie działał 
najlepiej jak potrafi, by stale polepszać byt mieszkańców gminy.  
Wójt Gminy, Przewodnicząca Rady Gminy oraz Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej 
otrzymali okolicznościowe bukiety kwiatów. 
 
Ad. 7. 
Zamknięcie obrad.Zamknięcie obrad.Zamknięcie obrad.Zamknięcie obrad.    

1. Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała o kolejnej sesji Rady Gminy, która 
planowana jest na 9 grudnia 2014 roku  (wtorek) o godz. 15.15 w Sali posiedzeń Rady 
Gminy przy ul. Głównej 5 w Krupskim Młynie.  

2. Franciszek Sufa pogratulował dokonanego wyboru i wyraził nadzieję, że wybór ten był 
wynikiem głosowania radnych a nie układów, stwierdził ponadto, że była okazja aby 
nie dzielić nowej Rady a dokonany wybór taki podział spowodował. Ponadto ma 
nadzieję, że Rada Gminy z nową Przewodniczącą będzie bardzo bezpieczna. 

    
    
Sesja zakończyła się o godz. 16.30. 
 
 
Na tym protokół zakończono. 
 
Protokołowała: 
Katarzyna Michałek 
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