
Protokół Nr 2/2019 

Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego  

z dnia: 01 kwietnia 2019 roku 

 

 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Stwierdzenie quorum. 

3. Przyjęcie porządku obrad. 

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej komisji. 

5. Zaopiniowanie wniosku Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach 

w dofinansowania zakupu samochodu. 

6. Sprawy inne. 

7. Zakończenie obrad. 

 

W obradach uczestniczyli: Tomasz Lato - Wójt Gminy Masłów, Zbigniew Zagdański – Sekretarz 

Gminy Masłów 

 

Ad.1. Otwarcie posiedzenia. 

 W dniu: 01 kwietnia 2019 roku o godz. 16:10 posiedzenie otworzył i obradom przewodniczył 

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego  Mateusz Fąfara. 

 

Ad. 2. Stwierdzenie quorum. 

 Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego potwierdził, 

że w  dzisiejszym posiedzeniu uczestniczy czterech radnych – 100% składu komisji, co jest 

podstawą do podejmowania prawomocnych uchwał. 

Lista obecności stanowi załącznik Nr 1 niniejszego protokołu. 

 

 Ad. 3. Przyjęcie porządku obrad. 

Porządek obrad został przyjęty bez uwag. 

- „za przyjęciem porządku obrad” – 4 głosy 

- „przeciw” – 0 – głosów, 

- „wstrzymujących się” – 0 głosów 

 

 Ad. 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej komisji. 



Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego poinformował, że nie wpłynął 

żaden wniosek dotyczący treści zawartych w Protokole Nr 1/2019 

Głosowanie: 

- „za” przyjęciem Protokołu Nr 1/2019 z poprzedniego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa 

  i Porządku Publicznego – 4 głosy. 

- „wstrzymujących się” – 0 głosów, 

- „przeciw” – 0 głosów 

Protokół z poprzedniej komisji został przyjęty bez uwag. 

 

Ad. 5.  

 Przewodniczący komisji odczytał  pismo: MT.077.17.2019 Komendy Miejskiej Państwowej 

Straży Pożarnej w Kielcach, dotyczące dofinansowania zakupu samochodu pożarniczego, 

poinformował również że Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej w Masłowie, 

że względów zdrowotnych nie mógł dotrzeć na dzisiejsze posiedzenie komisji. 

Komendant przesłał swoją opinię w tej sprawie drogą e - mail i Przewodniczący odczytał ją 

zebranym. (zał nr 2) 

 Pan Sekretarz wyjaśnił, że Ochotnicze Straże Pożarne finansowane są nie tylko z budżetu gminy, 

ale również z funduszu sołeckiego. Nie są to jednak środki wystarczające na zapewnienie 

wszystkich niezbędnych potrzeb OSP, gmina również szuka na ten cel środków zewnętrznych. 

 Pan Wójt poinformował, że  do Urzędu Gminy wpłynęły dwa takie wnioski o dofinansowanie 

zakupu samochodów: z Policji oraz KM PSP w Kielcach. W ubiegłych latach gmina 

dofinansowywała zakupy samochodów dla Policji, ze względu na zwiększenie poziomu 

bezpieczeństwa na terenie gminy. 

 Wójt wyjaśnił, że w najbliższym czasie odbędzie się konwent Wójtów, Burmistrzów, na którym 

ma zostać wypracowane wspólne stanowisko gmin w kwestii tego typu zakupów. 

 Członkowie komisji wymienili poglądy na temat zasadności takich wniosków, po czy poddano 

wniosek pod głosowanie:  

„Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem wniosku Komendy Miejskiej Państwowej Straży 

Pożarnej w Kielcach w sprawie dofinansowania zakupu samochodu?” 

W głosowaniu: 

0 - głosów - „za” 

4 - głosy -”przeciw”, 

0 – głosów -”wstrzymujących się” 

negatywnie zaopiniowano wniosek  Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach. 

Uchwała nr 2/2019. 



Ad. 6. Sprawy inne. 

 Radny Szymczuch prosi o wysłanie pisma do firmy wykonującej oświetlenie o przedłużenie 

gwarancji, zauważa że skrzynki z włącznikami prądu nie mogą być ogólnie dostępne. Ze względów 

bezpieczeństwa oraz finansowych, grozi to konsekwencjami (koszt uzupełnienia takiej skrzynki to 

kwota ok 2600 zł, zdarzenie takie miało miejsce w Cedzynie). Firma wykonująca oświetlenie 

powinna zainstalować włączniki czasowe. 

 Pan Sekretarz zapewnił, że przekaże sprawę właściwemu pracownikowi. 

Pan Szymczuch zwrócił się również z prośbą do Wójta o załatanie dziur  - przerw między płytami 

chodnikowymi o szerokości powyżej 10 cm, na ulicy Modrzewiowej w Masłowie Pierwszym, tzw. 

zimnym asfaltem. 

 Po uzgodnieniu z pracownikiem zajmującym się drogami, ustalono, że zostaną podjęte takie 

działania. 

 

Ad. 8. Zakończenie obrad. 

 W związku z wyczerpaniem tematyki posiedzenia Komisji, Przewodniczący Komisji 

Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego podziękował za udział w posiedzeniu i o godz. 16:40 

zakończył obrady. 

 

Na tym protokół zakończono i podpisano. 

Protokolant: Anna Kwapisz     

     

 Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa  

 i  Porządku Publicznego 

                                                    /-/   Mateusz Fąfara     


