
Protokół Nr I/2014 

z sesji Rady Gminy Krynice 

odbytej dnia 1.12.2014 r. 

 

Sesji przewodniczyła najstarsza wiekiem radna Pani Maria Smoląg. 

W sesji udział wzięło 15 radnych. 

 

W sesji udział wzięli: 

1. Pan Janusz Bałabuch – Wójt Gminy, 

2. Pani Agata Kuźniarz – Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej 

Porządek obrad sesji: 

1. Otwarcie pierwszej sesji Rady Gminy i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Złożenie ślubowania przez nowo wybranych radnych Rady Gminy. 

3. Wręczenie zaświadczeń o wyborze radnych. 

4. Zgłoszenie kandydatów na funkcje przewodniczącego Rady Gminy. 

5. Powołanie Komisji Skrutacyjnej. 

6. Prezentacja kandydatów na funkcję przewodniczącego Rady Gminy. 

7. Przeprowadzenie przez Komisje Skrutacyjną głosowania tajnego  

w przedmiocie wyboru przewodniczącego Rady Gminy. 

8. Podjęcie uchwały stwierdzającej wybór przewodniczącego Rady Gminy. 

9. Przejęcie przez przewodniczącego Rady Gminy prowadzenia sesji. 

10. Zgłaszanie kandydatów na funkcje wiceprzewodniczących Rady Gminy. 

11. Prezentacja kandydatów. 

12. Przeprowadzenie głosowania w przedmiocie wyboru wiceprzewodniczących 

Rady Gminy i podjęcie w tym przedmiocie uchwały. 

13. Zakończenie obrad pierwszej sesji Rady Gminy. 

 

Ad. 1  Otwarcia pierwszej sesji Rady Gminy dokonała Pani Maria Smoląg 

 o godz. 10
00

. Powitała serdecznie przybyłych radnych, Wójta Gminy, 

Przewodniczącą Gminnej Komisji Wyborczej w Krynicach.  



Złożyła Wójtowi Gminy w imieniu wszystkich radnych gratulacje z racji wyboru na 

Wójta Gminy.  

Przewodnicząca obrad stwierdziła, że w sesji bierze udział 15 radnych, co 

stanowi niezbędne quorum do podejmowania prawomocnych uchwał. 

Ad. 2 Przewodnicząca obrad Pani Maria Smoląg poprosiła wszystkich o powstanie  

i odczytała rotę ślubowania. 

Następnie poprosiła radnego Pana Piotra Chomę o odczytanie nazwisk radnych, 

którzy wstając wypowiedzą słowo „ślubuję”. 

Przewodnicząca obrad poinformowała, że ślubowanie może być złożone  

z dodaniem zdania „tak mi dopomóż Bóg”. 

Pan Piotr Choma – najmłodszy radny – odczytał kolejno nazwiska  wszystkich 

radnych. 

Radni złożyli ślubowanie. 

Ad.3 Przewodnicząca obrad Pani Maria Smoląg poprosiła Przewodniczącą Gminnej 

Komisji Wyborczej o wręczenie radnym zaświadczeń o ich wyborze . 

Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej Pani Agata Kuźniarz wręczyła 

zaświadczenie o wyborze na radnych. 

Ad.4 Przewodnicząca obrad poprosiła o zgłaszanie kandydatów na przewodniczącego 

Rady Gminy Krynice i krótkie ich przedstawienie. Nadmieniła, że każdy kandydat 

musi wyrazić zgodę na kandydowanie. 

Pan Mirosław Huzar – zgłosił kandydaturę radnej Pani Marii Smoląg. 

Pani Maria Smoląg – wyraziła zgodę. 

Pan Krzysztof Kierczyński – zgłosił kandydaturę radnego Pana Jacka Gniwka. 

Przewodnicząca obrad zwróciła się z pytaniem, czy radny Pan  Jacek Gniwek wyraża 

zgodę na kandydowanie.  

Pan Jacek Gniwek – nie wyraził zgody. 

Pan Bogdan Sachajko – zgłosił kandydaturę radnej Pani Bogumiły Dziubińskiej. 

Radna  od wieli lat pełni  funkcję radnej. Wybierana jest przez społeczeństwo swojej 

miejscowości. Jest kobietą aktywną, zna podstawy prawne działania Rady Gminy  

i uważam, że jest odpowiednim kandydatem na to stanowisko. 



Wobec dalszych braków zgłoszeń na Przewodniczącego Rady Gminy  

przewodnicząca obrad zamknęła listę zgłoszeń kandydatów. 

  Przewodnicząca obrad zwróciła się z pytaniem, czy radna Bogumiła 

Dziubińska wyraża zgodę na kandydowanie.  

Pani Bogumiła Dziubińska – wyraziła zgodę na kandydowanie na przewodniczącą 

Rady Gminy. 

Pan Burda Leszek – zgłosił kandydaturę na przewodniczącego Pana Piotra Chomy. 

Pan Piotr Choma – nie wyraził zgody. 

Pan Mirosław Huzar – poznałem Panią Marię w tym okresie, kiedy zajmowaliśmy się 

szkołami. Uważam, że jest osobą miłą i taką, która nie jest konfliktowa, a wręcz 

przeciwnie  łagodzi konflikty. Pani Maria była dwie kadencje radną i przewodniczącą 

komisji  dlatego też uważam, że taki Przewodniczący Rady Gminy  jest nam 

potrzebny. 

Ad.5 Przewodnicząca obrad poprosiła o zgłaszanie kandydatów do Komisji 

Skrutacyjnej jednocześnie informując, że zgłoszeni kandydaci muszą wyrazić zgodę 

pracy w Komisji Skrutacyjnej i nie mogą kandydować na przewodniczącego Rada 

Gminy i Wiceprzewodniczących Rady Gminy. 

Pani Teresa Kukiełka –zgłosiła radnego Pana Waldemara Śmiecha. 

 Przewodnicząca obrad zwróciła się z pytaniem, czy radny  Pan Waldemar 

Śmiech  wyraża zgodę na pracę w Komisji Skrutacyjnej. 

Pan Waldemar Śmiech- wyraził zgodę. 

Pan Piotr Choma - zgłosił radnego Pana Jacka Gniwka. 

 Przewodnicząca obrad zwróciła się z pytaniem, czy radny Pan Jacek Gniwek 

wyraża zgodę na pracę w Komisji Skrutacyjnej. 

Pan  Jacek Gniwek - wyraził zgodę. 

Pani Bogumiła Dziubińska- zgłosiła radnego Pana Bogdana Sachajko. 

 Przewodnicząca obrad zwróciła się z pytaniem, czy radny Pan Bogdan 

Sachajko  wyraża zgodę na pracę w Komisji Skrutacyjnej. 

Pan Bogdan Sachajko- wyraził zgodę. 

Wobec braku dalszych zgłoszeń przewodnicząca obrad zamknęła listę 



kandydatów do Komisji Skrutacyjnej.  

 Poinformowała, że do Komisji Skrutacyjnej zostali zgłoszeni radni: Waldemar 

Śmiech, Jacek Gniwek i Bogdan Sachajko. 

Przewodnicząca obrad przedstawiła projekt uchwały w sprawie powołania 

Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania nad wyborem 

Przewodniczącego  i Wiceprzewodniczących Rady Gminy Krynice a następnie 

poddała pod głosowanie. 

Radni 15 głosami za, przyjęli powyższą uchwałę. 

Uchwała stanowi, załącznik Nr 1 do protokółu. 

Ad. 6 Przewodnicząca obrad poinformowała, że prezentacji kandydatów na funkcję 

Przewodniczącego Rady Gminy dokonano przy ich zgłaszaniu. W związku z tym, 

przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad. 

Ad. 7 Przewodnicząca obrad poprosiła Komisję Skrutacyjną o ukonstytuowanie się, 

przygotowanie kart do głosowania na Przewodniczącego Rady i ogłosiła 15 

minutową przerwę.  

 Po przerwie Przewodnicząca wznowiła dalsze obrady sesji i poprosiła 

Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej o przedstawienie zasad głosowania, 

rozdanie kart do głosowania i przeprowadzenie głosowania. 

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej zapoznał z zasadami głosowania,  

a następnie wyczytywał nazwiska kolejno radnych i wręczał im kartę do głosowania.  

Przewodnicząca obrad wskazała miejsce do głosowania za parawanami w celu 

dokonania wybory Przewodniczącego Rady Gminy. 

Po dokonaniu wyboru Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej ponownie 

wyczytywał nazwiska radnych, którzy podchodząc do urny wrzucali swoją kartę . 

Po zakończeniu głosowania Przewodnicząca obrad ogłosiła 15 minutową 

przerwę w celu ustalenie wyników głosowania  przez Komisję Skrutacyjną.  

 Po przerwie Przewodnicząca obrad poprosiła Przewodniczącego Komisji  

o odczytanie protokołu z dokonanych wyborów Przewodniczącego Rady Gminy. 

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Pan Jacek Gniwek zapoznał z treścią 

protokołu z obliczenia głosów oddanych w głosowaniu na Przewodniczącego Rady 



Gminy. 

Protokół Komisji Skrutacyjnej stanowi,  załącznik Nr 2 do niniejszego protokołu. 

 Przewodnicząca obrad Pani Maria Smoląg podziękowała za wybór na 

Przewodniczącą Rady Gminy i poinformowała, że będzie tą funkcję pełniła zgodnie  

z prawem i obowiązującymi przepisami prawa. 

Pani Bogumiła Dziubińska – pogratulowała nowo wybranej Przewodniczącej Rady 

Gminy. Serdecznie podziękowała radnym za zaufanie i oddanie głosu na jej osobę 

i życzyła dobrej współpracy.  

Przewodnicząca Rady Gminy Pani Maria Smoląg potwierdziła wolę 

współpracy  i wyraziła nadzieję, że będzie ona dobra. 

Ad. 8 i 9 Przewodnicząca  przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyboru 

Przewodniczącego Rady Gminy. 

Uchwała stanowi ,załącznik Nr 3 do niniejszego protokołu. 

Ad. 10 i 11 Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła o zgłaszanie kandydatów na 

Wiceprzewodniczących Rady Gminy.  

Pani Bogumiła Dziubińska – zgłosiła kandydaturę  radnego Pana Jacka 

Wiśniewskiego. 

 Przewodnicząca Rady Gminy zwróciła się z pytaniem, czy wyraża zgodę. 

Pan Jacek Wiśniewski – wyraził zgodę. 

Pan Jacek Janus – zgłosił kandydaturę radnego Pana Mirosława Huzara. 

Przewodnicząca Rady Gminy zwróciła się z pytaniem ,czy wyraża zgodę.  

Pan Mirosław Huzar – wyraził zgodę. 

Pan Bogdan Sachajko – zgłosił kandydaturę radnego Pana Stanisława Adamczuka.  

Przewodnicząca Rady Gminy zwróciła się z pytaniem ,czy wyraża zgodę. 

Pan Stanisław Adamczuk – nie wyraził zgody. 

Wobec braku dalszych zgłoszeń kandydatów na Wiceprzewodniczących Rady 

Gminy Przewodnicząca Rady Gmina zamknęła listę kandydatów.  

Ad. 12 Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła Komisję Skrutacyjną o 

przygotowanie kart do głosowania na Wiceprzewodniczących Rady Gminy i ogłosiła 

15 minutową przerwę. 



Po przerwie Przewodnicząca Rady Gminy wznowiła dalsze obrady sesji i 

poprosiła Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej o przedstawienie zasad 

głosowania, rozdanie kart i przeprowadzenie głosowania. 

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej zapoznał z zasadami głosowania, a 

następnie wyczytywał nazwiska kolejno radnych i wręczał im kartę do głosowania.  

Po dokonaniu wyboru Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej ponownie 

wyczytywał nazwiska radnych, którzy podchodząc do urny wrzucali swoją kartę .  

Po zakończeniu głosowania Przewodnicząca Rady Gminy ogłosiła 15 

minutową przerwę w celu ustalenie wyników głosowania przez Komisję Skrutacyjną.  

Po przerwie Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła Przewodniczącego 

Komisji o odczytanie protokołu z dokonanych wyborów Wiceprzewodniczących 

Rady Gminy. 

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Pan Jacek Gniwek zapoznał z treścią 

protokołu z obliczenia głosów oddanych w głosowaniu na Wiceprzewodniczących 

Rady Gminy. 

Protokół Komisji Skrutacyjnej stanowi ,załącznik Nr 4 do niniejszego protokołu. 

Przewodnicząca  Rady Gminy poinformowała, że kandydat na 

Wiceprzewodniczące Pan Jacek Wiśniewski nie uzyskał bezwzględnej większości 

głosów, więc  zachodzi konieczność ponownego wyboru Wiceprzewodniczące Rady 

Gminy.   

Pan Bogdan Sachajko – zgłosił wniosek przeprowadzenia głosowania bez 

dodatkowych zgłoszeń kandydatów.  

Przewodnicząca Rady Gminy poddała pod głosowanie wniosek zgłoszony 

przez radnego Pana Bogdana Sachajko.  

Radni 7 głosami za, przy 8 głosach przeciw ,odrzucili powyższy  wniosek.  

Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła o dodatkowe zgłoszenie kandydatów 

na Wiceprzewodniczącego Rady Gminy. 

Pan Mirosław Huzar – zgłosił radnego Pana Jacka Janusa. Znam go i moim zdaniem 

jest on typowy samorządowiec. Jako przykład  podam zawody powiatowe w 

Łaszczowie była to jedna z osób , która przyczyniła się do uzyskania dobrego miejsca 



przez naszą gminę. Jak również dzięki jego aktywności gmina uczestniczyła w tych 

zawodach. 

Przewodnicząca Rady Gminy zwróciła się z pytaniem, czy wyraża zgodę. 

Pan Jacek Janus – wyraził zgodę. 

Pan Bogdan Sachajko – zgłosił radnego Pana Janusz Iskierka. 

Pan Janusz Iskierka – nie wyraził zgody. 

Wobec braku dalszych zgłoszeń kandydatów na Wiceprzewodniczącego Rady 

Gminy Przewodnicząca Rady Gmina zamknęła listę kandydatów.  

 Poprosiła Komisję Skrutacyjną o przygotowanie kart do głosowania na 

Wiceprzewodniczącego Rady Gminy i ogłosiła 15 minutową przerwę. 

Po przerwie Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła Komisję Skrutacyjną  o 

przedstawienie zasad głosowania i przeprowadzenie głosowania.  

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej zapoznał z zasadami głosowania, a 

następnie wyczytywał nazwiska kolejno radnych i wręczał im kartę do głosowania.  

Po dokonaniu wyboru Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej ponownie wyczytywał 

nazwiska radnych, którzy podchodząc do urny wrzucali swoją kartę.  

Po zakończeniu głosowania Przewodnicząca Rady Gminy ogłosiła 15 

minutową przerwę w celu ustalenie wyników głosowania  przez Komisję 

Skrutacyjną.  

Po przerwie Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła Przewodniczącego 

Komisji o odczytanie protokołu z dokonanych wyborów Wiceprzewodniczącego 

Rady Gminy. 

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Pan Jacek Gniwek zapoznał z treścią 

protokołu z obliczenia głosów oddanych w głosowaniu na Wiceprzewodniczącego 

Rady Gminy. 

Protokół Komisji Skrutacyjnej stanowi załącznik Nr 5 do niniejszego protokołu. 

Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła uchwałę w sprawie wyboru 

Wiceprzewodniczących Rady Gminy.  

Uchwała stanowi , załącznik Nr 6 do niniejszego protokołu. 

Przewodnicząca Rady Gminy  pogratulowała wyboru Wiceprzewodniczącym 



Rady Gminy 

 Przewodnicząca Rady Gminy udzieliła głosu Panu Wójtowi. 

Pan Janusz Bałabuch – Wójt Gminy – pogratulował wyboru Pani Przewodniczącej 

Rady Gminy i Wiceprzewodniczącym Rady Gminy. Jak również pogratulował 

wszystkim wyboru na funkcję radnych Rady Gminy. Życzył owocnej pracy i 

współpracy, bo tak jak zawsze podkreślałem, wszyscy pracujemy dla dobra naszej 

gminy.   

Ad. 13 Przewodnicząca Rady Gminy podziękowała za uczestnictwo w obradach sesji 

Rady Gminy i dokonała jej zamknięcia o godz. 11
20

.  

Protokołowała:                                         Przewodnicząca 

Czekierda J.                                                Rady Gminy  

                   Maria Smoląg                    

 


