
Protokół Nr 1/2021 

Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego  

z dnia: 26 stycznia 2021 r. 

 

 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Stwierdzenie quorum. 

3. Przyjęcie porządku obrad. 

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej komisji. 

5. Przyjecie sprawozdania z prac komisji za 2020 rok. 

6. Opracowanie Planu Pracy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego na 2021 rok. 

7. Sprawy inne. 

8. Zakończenie obrad. 

 

W obradach uczestniczyli: Tomasz Lato - Wójt Gminy Masłów 

 

Ad.1. Otwarcie posiedzenia. 

 W dniu: 26 stycznia 2021 roku o godz. 13:45 posiedzenie otworzył i obradom przewodniczył 

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego  Mateusz Fąfara (posiedzenie z 

wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość). 

 

Ad. 2. Stwierdzenie quorum. 

 Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego potwierdził, 

że w  dzisiejszym posiedzeniu uczestniczy trzech radnych – 75% 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” – 3 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 4/2020 

Głosowanie: 

- „za” przyjęciem Protokołu Nr 4/2020 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. Sprawozdanie z prac Komisji za 2020 rok. 

Radni zapoznali się ze sprawozdaniem z prac Komisji za 2020 rok, nikt nie wniósł uwag. 

 Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego zarządził głosowanie nad 

przyjęciem sprawozdania z prac Komisji za 2020 rok (załącznik nr 2 do protokołu). 

W głosowaniu: 

3 - głosy - „za” 

0 - głosów -”przeciw”, 

0 – głosów -”wstrzymujących się” komisja przyjęła Sprawozdanie z Prac Komisji za 2020 rok. 

 

Ad. 6. Plan Pracy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego na 2021 rok 

 Komisja opracowała Plan Pracy na 2021 rok (zał. nr 3 do protokołu) 

W głosowaniu: 

3 - głosy - „za” 

0 - głosów -”przeciw”, 

0 – głosów -”wstrzymujących się” 

przyjęto Plan Pracy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego na 2021 rok – Uchwała nr 

1/2021 

 

Ad. 6. Sprawy inne. 

 Radni: Wojciech Haba oraz Mateusz Fąfara zgłosili problem z odśnieżaniem dróg w dniu: 

25.01.2021 r. 

 Wójt wyjaśnił, że osobą upoważnioną do zgłaszania interwencji w sprawie odśnieżania z Urzędu 

Gminy jest Pan Jarosław Rutczyński i takie czynności podejmował, Wójt również interweniował tej 

sprawie. 



Ponadto Wójt przypomniał, że w pierwszej kolejności odśnieżane są drogi, którymi jedzie 

komunikacja miejska a w kolejnym etapie pozostałe drogi. Wyjaśnił, że odśnieżanie to przejazd 

prawą 

i lewą stroną jezdni. 

Radni otrzymali również sms - y z numerami telefonów do osób nadzorujących drogi na terenie 

gminy. Mogą oni również interweniować w tej sprawie. 

 

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. 14:03 

zamknął obrady. 

 

 

Na tym protokół zakończono i podpisano. 

Protokolant: A. Kwapisz     

     

 Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa  

 i  Porządku Publicznego 

                                                         Mateusz Fąfara     


