
Protokół Nr 2/2022 

Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego  

z dnia: 25 kwietnia 2022 r. 

 

W dniu 25.04.2022 roku o godzinie 14:15 w trybie hybrydowym (stacjonarno – zdalnym) 

odbyło się wspólne posiedzenie: 

- Komisji Budżetu i Finansów, 

- Komisji Oświaty, Kultury. Pomocy Społecznej i Promocji Gminy, 

- Komisji Ochrony Środowiska, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa, 

- Komisji ds. Inwestycji 

- Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego 

Posiedzenie otworzył i obradom przewodniczył Przewodniczący Komisji Budżetu  

 

W posiedzeniu komisji brali udział: Wójt Gminy – Tomasz Lato, Z-ca Wójta – Monika Dolezińska 

– Włodarczyk, Skarbnik Gminy – M. Kumór, Sekretarz Gminy – Z. Zagdański, Kierownik Referatu 

Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej – D. Korczyński, Kierownik Referatu Rolnictwa, 

Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska – W. Fąfara, Kierownik Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej – A. Kułak  

 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Stwierdzenie quorum. 

3. Przyjęcie porządku obrad. 

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej komisji. 

5. Analiza stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego za 2021 rok na terenie gminy 

Masłów. 

6. Sprawozdanie z działalności Ochotniczych Straży Pożarnych w 2021 roku 

7. Sprawy inne. 

8. Zakończenie obrad. 

 

Ad.1. Otwarcie posiedzenia. 

 W dniu: 25 kwietnia 2022 roku o godz. 14:30 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 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. 

Głosowanie: 

- „za” przyjęciem Protokołu Nr 1/2022 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. Analiza stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego za 2021 rok na terenie gminy 

Masłów. 

Radni otrzymali dokument przygotowany przez Komendą Miejską Policji w Kielcach razem 

z dokumentami na sesję, mieli możliwość zapoznania się z nim. 

Wójt wyjaśnił, ze przedstawiciele Komendy Miejskiej Policji będą omawiać dokument na sesji, 

Radni nie zgłaszali pytań i uwag do dokumentu. 

 Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego zarządził głosowanie nad 

przyjęciem „Analizy stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego za 2021 rok na terenie gminy 

Masłów” 

W głosowaniu: 

4 - głosy - „za” 

0 - głosów -”przeciw”, 



0 – głosów -”wstrzymujących się” komisja pozytywnie zaopiniowała  w/w dokument.- Uchwała nr 

2/2022 

 

Ad. 6. Sprawozdanie z działalności Ochotniczych Straży Pożarnych w 2021 roku 

 Radni otrzymali dokument przygotowany przez Komendanta Gminnego Ochrony 

przeciwpożarowej Pawła Górniaka razem z dokumentami na sesję, mieli możliwość zapoznania się 

z nim. Rani nie zgłaszali pytań do dokumentu. 

W głosowaniu: 

4 - głosy - „za” 

0 - głosów -”przeciw”, 

0 – głosów -”wstrzymujących się” 

komisja pozytywnie  zaopiniowała „Sprawozdanie z działalności Ochotniczych Straży Pożarnych 

w 2021 roku – Uchwała nr 3/2022 

 

Ad. 6. Sprawy inne.    

Na zakończenie obrad wywiązała się dyskusja dotycząca Komisji Bezpieczeństwa i Porządku 

Publicznego. Radni Małgorzata Kozubek, Ryszard Filipowicz, Andrzej Pedrycz i Piotr Zegadło 

zarzucili Przewodniczącemu, że posiedzenia komisji są zbyt rzadko, że komisja powinna zebrać się 

po wybuchu wojny w Ukrainie i wypracować wspólne stanowisko działania w tej trudnej sytuacji. 

Przewodniczący wyjaśnił radnym, że uznał, że nie było konieczności zwoływania komisji, jest  

w stałym kontakcie z pozostałymi członkami komisji oraz Wójtem wspólnie pomagają uchodźcom 

w hotelu Ameliówka i w szkole. 

 Przewodniczący Fąfara przedstawił swój pomysł na to aby wykorzystać hostel Lubrzanka i jego 

zaplecze lokalowe do tego aby w tym miejscu wojska obrony terytorialnej mogły zorganizować 

ćwiczenia lub wykorzystać bazę lokalową tego miejsca. 

Wójt wyjaśnił, że jako jedna z nielicznych gmin mamy podpisaną umowę z wojskami 

terytorialnymi, które wytypowały bazę noclegową, którą byli zainteresowani w razie takiej potrzeby  

tzn. halę sportową w Masłowie Pierwszym, nie byli zainteresowani terenami zabudowanymi 

i bazami noclegowymi na ćwiczenia, organizują je sobie we własnym zakresie. 

 Radny Tomasz Ksel zabrał głos w sprawie zwoływania komisji, przypomniał radnym, że każdy 

członek komisji ma prawo zainicjować zwołanie komisji, a radni którzy nie są członkami komisji 

mogą zebrać grupę radnych i też mogą zainicjować posiedzenie komisji, radni powinni o tym 

wiedzieć. 



 Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego powiedział, że rozumie, że 

atak  radnych na jego osobę wynika z tego, że mówi to co myśli i nie zawsze wszystkim się to 

podoba, ale na tym polega demokracja. Powiedział również nie ma sobie nic do zarzucenia, że jak 

zajdzie taka potrzeba komisja zbierze się na posiedzeniu. 

  

Ad. 8. Zakończenie obrad. 

Po wyczerpaniu tematyki posiedzenia przewodniczący komisji o godz.  15:20 zakończył obrady

  

Na tym protokół zakończono i podpisano. 

Protokolant: A. Kwapisz     

     

 

 Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa  

 i  Porządku Publicznego 

                                                         Mateusz Fąfara     


