
Protokół Nr 5/2021 

Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego  

z dnia: 20 grudnia 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 ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków 

ochotniczych straży pożarnych za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach 

pożarniczych. 

6. Sprawy inne. 

7. Zakończenie obrad. 

 

 W dniu 20 grudnia 2021 r, o godz. 12:30 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 

 Obrady prowadził Zenon Pedrycz przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów, udzielając 

głosu kolejnym komisjom, aby otworzyły swoje posiedzenia, stwierdziły quorum, przyjęły 

porządek obrad oraz protokoły z poprzednich komisji. 

 

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 4/2021 

Głosowanie: 

- „za” przyjęciem Protokołu Nr 4/2021 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.  

 Wójt  omówił projekt uchwały w sprawie wysokości ekwiwalentu za udział w działaniach 

ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych (radni otrzymali projekt uchwały w materiałach) 

porównując stawki w sąsiednich gminach. 

 Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego złożył zapytanie, skąd taka  

kwota 19,80 zł., uważa, że strażaków ochotników można docenić bardziej, że wykonują ogrom 

pracy w swoim wolnym czasie, dbają o porządek w remizie, dbają o sprzęt i są w dyspozycji na 

każde wezwanie. 

Podobne zdanie miał radny Ryszard Szymczuch, który uważa, że wysokość stawki powinna 

wynosić co najmniej 25 zł za godzinę udziału  w działaniach ratowniczych. 

 Wójt wyjaśnił, że wysokość ekwiwalentu 19,80 zł wynika z rozliczenia minutowego udziału 

w działaniu  ratowniczym, jednak  z ostatnich informacji uzyskanych od Komendanta Gminnego ze 

szkolenia dotyczącego finansowania OSP wynika, że od stycznia zmieni się sposób rozliczania, 



będzie to za każdą rozpoczętą godzinę działania lub szkolenia. 

Wójt poinformował również, że wysokość stawek za udział w działaniach ratowniczych lub 

szkoleniach została ustalona na Zarządzie Gminnym Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, 

gdzie każda jednostka ma swoich przedstawicieli i gdzie wypracowują wspólne stanowisko 

w sprawach dotyczących OSP, Wójt jedynie przedstawił to wypracowane stanowisko. 

Głosowanie: 

- „za” przyjęciem projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla 

członków ochotniczych straży pożarnych za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach 

pożarniczych – 4 głosy. 

- „wstrzymujących się” – 0 głosów, 

- „przeciw” – 0 głosów 

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały (uchwała nr 4/2021) 

 

 Ad. 6.  Sprawy inne. 

Nie zgłoszono 

 Ad. 7. Zakończenie obrad. 

 Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Mateusz Fąfara   

podziękował za udział w posiedzeniu i o godz. 16:50 zamknął obrady. 

 

Na tym protokół zakończono i podpisano. 

Protokolant: Anna Kwapisz     

       Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa  

 i  Porządku Publicznego 

                                                         Mateusz Fąfara 


