
Protokół Nr 4/2021 

Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego  

z dnia: 22 listopada 2021 roku 

 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Stwierdzenie quorum. 

3. Przyjęcie porządku obrad. 

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej komisji. 

5. Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Masłów na lata 2022 - 

2029. 

6. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Masłów na 2022 rok. 

7. Sprawy inne. 

8. Zakończenie obrad. 

 

 W dniu 22 listopada 2021 r, o godz. 13:00 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 obradach uczestniczyli: Tomasz Lato - Wójt Gminy Masłów, Zbigniew Zagdański – Sekretarz 

Gminy Masłów, Małgorzata Kumór – Skarbnik Gminy Masłów, Monika Dolezińska-Włodarczyk 

Wicewójt Gminy Masłów, Dariusz Korczyński – Kierownik Referatu Budownictwa 

 

Ad.1. Otwarcie posiedzenia. 

  Posiedzenie otworzył i obradom przewodniczył  Mateusz Fąfara - Przewodniczący Komisji, 

posiedzenie odbyło się w trybie hybrydowym (stacjonarno -zdalnym) 

 

Ad. 2. Stwierdzenie Quorum. 

 Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego potwierdził, 

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

do podejmowania prawomocnych uchwał. 



Lista obecności stanowi załącznik Nr 1 niniejszego protokołu (wydruk z systemu e-sesja). 

 

 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 3/2021 

Głosowanie: 

- „za” przyjęciem Protokołu Nr 3/2021 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.  

 Uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Masłów na lata 2022-2029 radni  

otrzymali w materiałach, mieli możliwość zapoznania się dodatkowo została omówiona prze Panią 

Skarbnik. 

Komisja nie wniosła uwag do przedstawionego projektu uchwały. 

Radny Ryszard Szymczuch zwrócił uwagę, że proponowana dla pracowników urzędu podwyżka 

w wysokości do 250 zł, to kwota brutto i jest to nieadekwatna kwota do inflacji, podwyżek cen 

paliw, prądu, śmieci innych.  

Pani Skarbnik i Wójt wyjaśnili, że nie ma pieniędzy na większe podwyżki dla pracowników. 

W głosowaniu: 

1 - głos - „za” 

0 - głosów -”przeciw”, 

3 – głosy -”wstrzymujące się” 

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Masłów na lata 2022 – 2029. (Uchwała nr 2/2021) 

 

 



Ad. 6.  

Projekt projekt budżetu Gminy Masłów na 2022 rok omówiła Skarbik Małgorzata Kumór. 

W głosowaniu: 

1 - głos - „za” 

0 - głosów -”przeciw”, 

3 – głosy -”wstrzymujące się” 

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Masłów 

na 2022 rok (Uchwała nr 3/2021). 

 

Ad. 7. Sprawy inne. 

 Radny Zenon Pedrycz zgłosił, że godzina 9:30 na rozpoczęcie sesji jest nieodpowiednia, bo musi 

brać urlop w pracy, inni radni odpowiedzieli że też biorą urlopy na czas sesji. 

Radny Wojciech Haba zwrócił uwagę, ze w sąsiedniej gminie Bodzentyn sesja była o 7:00. 

Radny Tomasz Ksel popiera wniosek o organizowanie sesji w godzinach popołudniowych. 

 Przewodniczący Rady Gminy Piotr Zegadło wyjaśnił, że żaden z radnych nie zgłaszał problemu 

z godziną sesji. 

 Według mieszkańca, który uczestniczył w posiedzeniu komisji w trybie zdalnym dopołudniowe 

godziny sesji uniemożliwiają mieszkańcom możliwość udziału w posiedzeniach sesji. 

 

 Ad. 8. Zakończenie obrad. 

 Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Mateusz Fąfara   

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 

                                                         Mateusz Fąfara 


