
Protokół Nr 3/2021 

Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego  

z dnia: 17 czerwca 2021 r. 

 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Stwierdzenie quorum. 

3. Przyjęcie porządku obrad. 

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej komisji. 

5. Przedstawienie Raportu o Stanie Gminy Masłów za 2020 rok. 

6. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania  budżetu Gminy Masłów za 2020 rok. 

7. Sprawy inne. 

8. Zakończenie obrad. 

 

W dniu 17 czerwca 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 Andrzejowi 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 2/2021 

Głosowanie: 

- „za” przyjęciem Protokołu Nr 2/2021 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.  

Raport o Stanie Gminy Masłów za 2020 rok przedstawił i omówił Wójt Gminy Tomasz Lato, 

w zakresie o jaki prosili radni. 

Treść dokumentu była znana radnym, otrzymali ją w materiałach na sesję. 

Radny Ryszard Filipowicz podkreślił profesjonalny sposób przygotowania raportu i podziękował 

za to Wójtowi. 

 

Ad.6.  

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Masłów za 2020 rok omówiła Skarbnik Gminy Masłów 

Małgorzata Kumór. Komisja zapoznała się ze sprawozdaniem i nie wniosła uwag. 

 

Ad.7. 

 Radny Mateusz Fąfara zgłosił potrzebę wykoszenia trawy przy drogach w Mąchocicach 

Kapitulnych, Wójt wyjaśnił, że we wskazanych miejscach pracownicy gospodarczy już rozpoczęli 

prace i będą je kontynuować. 



 Radny Szymczuch dopytywał  o zniszczoną w wypadku przydrożną barierkę i latarnię, na jakim 

etapie jest ich wymiana. 

Wójt wyjaśnił, że procedura wymagała szukania sprawców lub umorzenia postępowania, właśnie 

ten etap się skończył i urząd gminy zgłosił już potrzebę naprawy barierki i słupa. 

 

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.16:45             

zamknął obrady. 

 

 

Na tym protokół zakończono i podpisano. 

Protokolant: A. Kwapisz     

     

 Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa  

 i  Porządku Publicznego 

                                                         Mateusz Fąfara 


