
Protokół Nr 5/2018 

Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego  

z dnia: 24 września 2018 roku 

 

 

Proponowany porządek obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Stwierdzenie quorum. 

3. Przyjęcie porządku obrad. 

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej komisji. 

5. Przedstawienie referatu: „Rola bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego w samorządzie 

terytorialnym”. 

6. Sprawy inne. 

7. Zakończenie obrad. 

 

Ad.1. Otwarcie posiedzenia. 

  Dnia 24 września 2018 r. o godz. 16:30 w Urzędzie Gminy w Masłowie  posiedzenie 

otworzył i obradom przewodniczył Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa 

i Porządku Publicznego Andrzej Januchta.  

 

Ad. 2. Stwierdzenie Quorum. 

 W dzisiejszym posiedzeniu uczestniczy trzech radnych – 100% składu komisji, jest 

podstawą do podejmowania prawomocnych uchwał. 

Lista obecności stanowi załącznik Nr 1 niniejszego protokołu. 

 

 Ad. 3. Przyjęcie porządku obrad. 

 Przewodniczący na wniosek referenta Rafała Brzozy zaproponował zmianę tematu referatu, 

który miał być przedstawiony na dzisiejszej komisji, na temat: „Analiza roli samorządu gminnego 

w kwestiach bezpieczeństwa publicznego, zarządzania kryzysowego i obronności. Rekomendacje 

dla Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Gminy Masłów”. 

Głosowanie: 

- za zmianą tematu referatu – 3 głosy 

- wstrzymujących się – 0 głosów 

- przeciw – 0 głosów 

Uwzględniając  zmianę tematu referatu porządek obrad został przyjęty bez uwag. 

 

Ad. 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej komisji. 

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego poinformował, że nie wpłynął 

żaden wniosek dotyczący treści zawartych w protokole. 

Głosowanie: 

- za przyjęciem Protokołu Nr 4/2018 z poprzedniego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa 

  i Porządku Publicznego – 3 głosy. 

- wstrzymujących się – 0 głosów, 

- przeciw – 0 głosów 

 



Protokół z poprzedniej komisji został przyjęty bez uwag. 

 

Ad. 5.  

 Pan Rafał Brzoza przedstawił temat: „Analiza roli samorządu gminnego w kwestiach 

bezpieczeństwa publicznego, zarządzania kryzysowego i obronności. Rekomendacje dla Komisji 

Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Gminy Masłów” (zał. Nr 2 do niniejszego 

protokołu). 

 

Ad. 6. Sprawy inne. 

Brak głosów w tym punkcie. 

 

Ad. 7. Zakończenie obrad. 

 Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego podziękował za udział 

w posiedzeniu i o godz. 17:00  zamknął obrady. 

 

Na tym protokół zakończono i podpisano. 

Protokolant: Anna Kwapisz     

     

 Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa  

 i  Porządku Publicznego 

                                                /-/     Andrzej Januchta 

     

 

 

 

 

 

 


