
Protokół Nr 2/2021 

Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego  

z dnia: 17 maja 2021 r. 

 

 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Stwierdzenie quorum. 

3. Przyjęcie porządku obrad. 

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej komisji. 

5. Zapoznanie się  treścią „Analizy stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie 

gminy Masłów obejmującą 2019 i 2020 rok”. 

6. Sprawozdanie z działalności Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Masłów 

za 2020 rok. 

7. Sprawy inne. 

8. Zakończenie obrad. 

 

W dniu 17 maja 2021 r, o godz. 14:00 rozpoczęło się wspólne posiedzenie komisji: 

- Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego, 

- Komisji Oświaty, Kultury, Pomocy Społecznej i Promocji Gminy 

- Komisji do spraw Inwestycji, 

- Komisji Budżetu i Finansów, 

- Komisji Ochrony Środowiska 

W posiedzeniu komisji brali udział: Wójt Gminy Masłów Tomasz Lato, Małgorzata Kumór 

Skarbnik Gminy Masłów, Monika Dolezińska-Włodarczyk Wicewójt Gminy Masłów 

 

 Posiedzenie otworzył Wójt Gminy Masłów powitał zgromadzonych radnych oraz 

pracowników urzędu gminy, następnie przekazał głos Przewodniczącemu Komisji Budżetu 

i Finansów Zenonowi Pedryczowi. 

Przewodniczący przekazał głos przewodniczącym kolejnych komisji, aby otwarły posiedzenia 

swoich komisji, stwierdziły quorum, przyjęły porządek obrad oraz protokół z poprzedniej komisji. 

 

Ad.1. Otwarcie posiedzenia. 

 Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego otworzył posiedzenie komisji, 

powitał radych wchodzących w jej skład. 



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 1/2021 

Głosowanie: 

- „za” przyjęciem Protokołu Nr 1/2021 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. Zapoznanie się z treścią „Analizy stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na 

trenie gminy Masłów obejmująca 2019 i 2020 rok” (załącznik Nr 2 do protokołu). 

Wójt wyjaśnił, że jak co roku treść analizy każdy radny otrzymał w materiałach, mógł się z nią 

zapoznać, gdyby jednak były pytania dotyczące tego dokumentu to możemy go przedstawić.  

Radni nie zgłosili takiej potrzeby, Wójt przypomniał, że treść analizy zostanie omówiona na sesji 

przez przedstawiciela Komendy Miejskiej Policji w Kielcach. 

 

Ad.6. Sprawozdanie z działalności Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Masłów za  

          2020 rok (zał. nr 3 do protokołu) 

Sprawozdanie z działalności Ochotniczych Straży Pożarnych z ternu Gminy Masłów przygotował 

i Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej Paweł Górniak. Radni otrzymali sprawozdanie 

w materiałach i mieli możliwość się z nim zapoznać. 



Radny Kmieć prosił o wyjaśnienie dlaczego najbliższe Kielcom jednostki mają najwięcej 

interwencji, odpowiedzi udzielił Piotr Zegadło, wyjaśnił, że jest to związane z wypalaniem traw. 

Mieszkańcy miejscowości położonych w bliskim sąsiedztwie Kielc, nie prowadzą gospodarstw 

rolnych, a zarastające łąki wypalają, aby nie zarosły. 

 Radny Doleziński poprosił o wyjaśnienie czy samochód pożarniczy Star, jakim dysponuje 

jednostka OSP Mąchocice Kapitulne będzie likwidowany, czy nadal Gmina będzie ponosić koszty 

jego funkcjonowania. 

Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej Paweł Górniak wyjaśnił, że nie ma planów 

likwidacji tego samochodu, jest on sprawny i często dysponowany przez stanowisko kierowania do 

działań ratowniczych, w których sprawdza się on lepiej niż nowe samochody, którymi dysponuje 

jednostka. 

Ad.7. 

brak 

 

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. 19:10           

zamknął obrady. 

 

 

Na tym protokół zakończono i podpisano. 

Protokolant: A. Kwapisz     

     

 Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa  

 i  Porządku Publicznego 

                                                         Mateusz Fąfara 


