
Protokół Nr 4/2019 

Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego  

z dnia: 17 czerwca 2019 roku 

 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Stwierdzenie quorum. 

3. Przyjęcie porządku obrad. 

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej komisji. 

5. Omówienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Masłów za 2018 rok 

6. Sprawy inne. 

7. Zakończenie obrad. 

 

W obradach uczestniczyli: Tomasz Lato- Wójt Gminy Masłów, Małgorzata Kumór – Skarbnik 

Gminy Masłów 

 

Ad.1. Otwarcie posiedzenia. 

 W dniu: 17 czerwca 2019 roku o godz. 11:00 posiedzenie otworzył i obradom przewodniczył 

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego  Mateusz Fąfara. 

 

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 2/2019 



Głosowanie: 

- „za” przyjęciem Protokołu Nr 3/2019 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.  

 Skarbnik Gminy Masłów – Małgorzata Kumór omówiła sprawozdanie z wykonania budżetu 

Gminy Masłów za 2018 rok 

W głosowaniu: 

- 4 głosy – za 

- 0 głosów -  przeciw 

- 0 głosów  - wstrzymujących się 

komisja pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Masłów za 2018 rok 

– Uchwała nr 3/2019 

 

Ad. 7 Sprawy inne 

 Radny Szymczuch prosił o zweryfikowanie kwot ubezpieczenia strażaków od następstw 

nieszczęśliwych wypadków podczas działań ratowniczych oraz o zwiększenie tych kwot, aby były 

adekwatne do zagrożeń z jakimi się mierzą. 

 

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. 11:45 

zakończył obrady. 

 

Na tym protokół zakończono i podpisano. 

Protokolant: Dorota Kołomańska      

     

 Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa 

 Porządku Publicznego 

                                                       /-/  Mateusz Fąfara     


