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PROTOKÓŁ NR XXII/12
z XXII sesji Rady Miejskiej w Kobyłce

z dnia 8 listopada 2012 r.

Miejsce – Sala Konferencyjna Urzędu Miasta Kobyłka
Otwarcie sesji godz. 1600 zamknięcie 1930

Obecnych –14 radnych.
Lista obecności radnych w załączeniu.

 Ad. 1. Otwarcie XIXI sesji Rady Miejskiej

Przewodnicząca Rady Miejskiej Pani Ewa Jaźwińska po stwierdzeniu prawomocności
obrad otworzyła XXII sesję Rady Miejskiej i powitała gości: Panią Urszulę Stankiewicz
Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobyłce, Panią Monikę Kusiak – Bogdan
Kierownika Wydziału Edukacji Urzędu Miasta w Kobyłce, Burmistrza Miasta Pana Roberta
Roguskiego, Zastępcę Burmistrza Miasta Pana Piotra Grubka, Sekretarz Miasta Panią Karinę
Jaźwińską, Skarbnik Miasta Panią Grażynę Mościcką, mecenasa Karola Trzaskę,
przedstawicieli prasy i radnych.

        Ad. 2. Przyjęcie porządku XXII sesji Rady Miejskiej

Przewodnicząca Rady przedstawiła proponowany porządek obrad, który został przyjęty
przyjęty–13 głosów za.

               Ad. 3. Zatwierdzenie protokołu z XXI sesji RM.

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie zatwierdzenie protokołu z XX sesji RM.
Protokół został przyjęty -12 głosów za, 1 głos wstrzymujący.

Ad. 4. Sprawozdanie Przewodniczącej Rady z działalności między sesjami.

Przewodnicząca Ewa Jaźwińska odczytała sprawozdanie z działalności między sesjami (mat.
w zał.).

  Ad. 5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności między sesjami.

Burmistrz Robert Roguski odczytał sprawozdanie z działalności między sesjami (mat. w zał.)
oraz przedstawił wykaz ważniejszych prac w okresie 05.10.2012 – 8.11.2012 r. (mat w zał).
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 Ad. 6. Informacja z działalności na rzecz osób bezrobotnych i będących w
trudnej sytuacji materialnej.

Przewodnicząca ogłosiła 5 minut przerwy.
Wznowienie obrad.

 Ad. 7. Informacja o Wolontariacie w mieście.

Przewodnicząca Rady Ewa Jaźwińska oddała głos kierownictwu jednostek Pani Małgorzacie
Głębickiej Dyrektor MOK w Kobyłce, Pani Iwonie Przybyłowskiej Dyrektor MBP
w Kobyłce,  Pani Urszuli Stankiewicz Kierownikowi OPS w Kobyłce oraz pracownikowi
ZOZ-u w Kobyłce Pani Barbarze Rostkowskiej, które pokrótce omówiły wykonanie planu
finansowego za I półrocze 2012 r.

Ad. 8. Działalność MSPZOZ

Informacji dotyczącej działalności MSPZOZ udzieliła Pani Barbara Rostkowska pracownik
ZOZ-u.

Ad. 9. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kobyłka za 2011 r.

Skarbnik Miasta Grażyna Mościcka udzieliła informacji na temat wyświetlonego projektu
uchwały.
Projekt uchwały został wyświetlony.
Uwag do formy i treści projektu uchwały nie zgłoszono.
Stanowiska komisji - za przyjęciem uchwały.
Uwag do formy i treści projektu uchwały nie zgłoszono.
Uchwała nr XXI/197/12 została podjęta jednogłośnie – 14 głosów za.

Ad. 10. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę budżetową Miasta
Kobyłka na rok 2012.

Informacje dotyczące projektu uchwały przedstawiła Skarbnik Miasta Grażyna Mościcka.
Projekt uchwały został wyświetlony.
Uwag do formy i treści projektu uchwały nie zgłoszono.
Stanowiska Komisji - za przyjęciem uchwały
Uchwała nr XXI/198/12 została podjęta – 13 głosów za, 1 głos wstrzymujący.

Przewodnicząca ogłosiła 10 minut przerwy.
Wznowienie obrad.
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Ad. 11. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XVI/166/12
Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie zaciągnięcia
długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
w Warszawie na zadanie inwestycyjne pn. „Kanalizacja deszczowa – Budowa
kanalizacji deszczowej w poprzek ul. Zaciszneji w ul. Czarnoleskiej w Kobyłce”
i ustanowienia zabezpieczenia.

Informacji dotyczącej projektu uchwały udzieliła Skarbnik Miasta Grażyna Mościcka.
Projekt uchwały został wyświetlony.
Uwag do formy i treści projektu uchwały nie zgłoszono.
Dyskusji brak.
Stanowiska komisji za przyjęciem uchwały.
Uchwała XXI/199/12 została podjęta jednogłośnie – 14 głosów za.

Ad. 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XVI/167/12
Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie zaciągnięcia
długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
w Warszawie na zadanie inwestycyjne pn. „Kanalizacja deszczowa – Budowa
odwodnienia w ul. Chopina w Kobyłce i kanalizacji deszczowej w ul. Matejki
w Kobyłce” i ustanowienia zabezpieczenia.

Informacji dotyczącej projektu uchwały udzieliła Skarbnik Miasta Grażyna Mościcka.
Projekt uchwały został wyświetlony.
Uwag do formy i treści projektu uchwały nie zgłoszono.
Trwała dyskusja dotycząca autopoprawek.
Stanowiska komisji -za przyjęciem uchwały.
Uchwała XXI/200/12 została podjęta – 11 głosów za, 3 głosy wstrzymujące.

Ad. 13. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XVI/168/12
Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie zaciągnięcia
długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
w Warszawie na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sieci wodociągowych – Budowa sieci
wodociągowej w ul. Lipowej w Kobyłce” i ustanowienia zabezpieczenia.

Informacji dot. projektu uchwały udzieliła Skarbik Miasta Grażyna Mościcka.
Projekt uchwały został wyświetlony.
Uwag do formy i treści projektu uchwały nie zgłoszono.

Dyskusji brak.
Stanowiska komisji – za przyjęciem uchwały.
Uchwała XXI/201/12 została podjęta jednogłośnie – 14 głosów za.
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Ad.14. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XVI/169/12
Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie zaciągnięcia
długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
w Warszawie na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sieci wodociągowych – Budowa sieci
wodociągowej w ul. Granicznej w Kobyłce” i ustanowienia zabezpieczenia.

Szczegółowych informacji udzieliła Skarbnik Miasta Grażyna Mościcka.
Projekt uchwały został wyświetlony.
Uwag do formy i treści projektu uchwały nie zgłoszono.
Dyskusji brak.
Stanowiska komisji – za przyjęciem uchwały.
Uchwała XXI/202/12 została podjęta jednogłośnie – 14 głosów za.

Ad. 15. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XVI/170/12
Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie zaciągnięcia
długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
w Warszawie na zadanie inwestycyjne pn. „Kanalizacja sanitarna – Budowa
przykanalików kanalizacji sanitarnej w ulicach Zagańczyka, Mareckiej, Nadarzyn
w Kobyłce” i ustanowienia zabezpieczenia.

Informacji udzieliła Skarbnik Miasta Grażyna Mościcka.
Projekt uchwały został wyświetlony.
Uwag do formy i treści projektu uchwały nie zgłoszono.
Dyskusji brak.
Stanowiska komisji – za przyjęciem uchwały.
Uchwała XXI/203/12 została podjęta jednogłośnie– 14 głosów za.

Ad. 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie podziału Gminy Kobyłka na
sektory w celu zorganizowania odbioru odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości.

Szczegółowych informacji dotyczących projektu uchwały udzielił Zastępca Burmistrza Piotr
Grubek.
Projekt uchwały został wyświetlony.
Uwag do formy i treści projektu uchwały nie zgłoszono.
Trwała dyskusja dot. podziału Miasta na sektory i kosztów wywozu śmieci, w której brali
udział radni: Przemysław Majewski, Konrad Kostrzewa, Przewodnicząca Rady Ewa
Jaźwińska oraz Zastępca Burmistrza Piotr Grubek.

Stanowiska komisji – za przyjęciem uchwały.
Uchwała XXI/204/12 została podjęta – 13 głosów za, 1 głos przeciw.
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Ad 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wymagań, jakie
powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie
działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia
schronisk dla bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Kobyłka.

Szczegółowych informacji udzielił Zastępca Burmistrza Piotr Grubek.
Projekt uchwały został wyświetlony.
Uwag do formy i treści projektu uchwały nie zgłoszono.
Dyskusji brak.
Stanowiska komisji – za przyjęciem uchwały.
Uchwała XXI/205/12 została podjęta jednogłośnie – 14 głosów za.

Ad 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie szczegółowego sposobu
i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
zamieszkałych nieruchomości na terenie miasta Kobyłka i zagospodarowania tych
odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za
gospodarowanie odpadami.

Informacji dotyczących projektu uchwały udzielił Zastępca Burmistrza Piotr Grubek, który
zgłosił autopoprawkę, która została uwzględniona i opracowana po Komisji Inwestycyjnej.
Projekt uchwały został wyświetlony.
Uwag do formy i treści projektu uchwały nie zgłoszono.
Trwała dyskusja nt. odbierania odpadów, w której udział wzięli: Przewodnicząca Rady Ewa
Jaźwinska , Zastępca Burmistrza, Radny Konrad Kostrzewa.
Stanowiska komisji – za przyjęciem uchwały.
Uchwała XXI/206/12 została podjęta jednogłośnie – 14 głosów za.

Ad 19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania statutu dla Miejskiej
Bibliotece Publicznej w Kobyłce.

Informacji dotyczącej wyświetlonego projektu uchwały udzieliła Sekretarz Miasta
Karina Jaźwińska, która wniosła autopoprawkę tj. dopisanie w § 18 „ z wykorzystania
udzielonej dotacji”
Projekt uchwały został wyświetlony.
Uwag do formy i treści projektu uchwały nie zgłoszono.
Dyskusji brak.
Stanowiska komisji – za przyjęciem uchwały.
Uchwała XXI/207/12 została podjęta jednogłośnie – 14 głosów za.
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Ad 20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania statutu dla Miejskiego
Ośrodka Kultury w Kobyłce.

Informacji dotyczącej wyświetlonego projektu uchwały udzieliła Sekretarz Miasta

Karina Jaźwińska, która wniosła autopoprawkę tj. dopisanie w § 11 ust.4 „z wykorzystania
udzielonej dotacji”.
Projekt uchwały został wyświetlony.
Uwag do formy i treści projektu uchwały nie zgłoszono.
Dyskusji brak.
Stanowiska komisji – za przyjęciem uchwały.
Uchwała XXI/208/12 została podjęta jednogłośnie – 14 głosów za.

Ad. 21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie
porozumienia dotyczącego wspólnych działań w rozwiązywaniu problemów społecznych,
ekonomicznych, infrastrukturalnych oraz z zakresu ochrony środowiska naturalnego.

Szczegółowych informacji udzielił Burmistrz Robert Roguski oraz Zastępca Burmistrza Piotr
Grubek. Została wniesiona autopoprawka tj. usunięcie z podstawy prawnej zapisu „ w zw.
z art. 5 pkt. 7”.
Projekt uchwały został wyświetlony.
Uwag do formy i treści projektu uchwały nie zgłoszono.
Dyskusji brak.
Stanowiska komisji – za przyjęciem uchwały.
Uchwała XXI/209/12 została podjęta jednogłośnie – 14 głosów za.

Ad. 22. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XX/194/12 Rady
Miejskiej w Kobyłce z dnia 29 sierpnia 2012 r. w sprawie podziału miasta Kobyłka na
stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych
komisji wyborczych.
Szczegółowych informacji udzieliła Przewodnicząca Rady Ewa Jaźwińska.
Projekt uchwały został wyświetlony.
Uwag do formy i treści projektu uchwały nie zgłoszono.
Dyskusji brak.
Stanowiska komisji – Komisja Inwestycyjna i Oświatowa nie wypracowały stanowiska,
Komisja Budżetowa – za przyjęciem uchwały..
Uchwała XXI/210/12 została podjęta– 12 głosów za., 2 głosy wstrzymujące.
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Ad. 23. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XX/195/12 Rady Miejskiej
w Kobyłce z dnia 29 sierpnia 2012 r. w sprawie podziału miasta Kobyłka na stałe okręgi
wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym
okręgu.
Informacji dotyczących wyświetlonego projektu uchwały udzieliła Przewodnicząca Rady
Ewa Jaźwińska.
Projekt uchwały został wyświetlony.
Uwag do formy i treści projektu uchwały nie zgłoszono.
Dyskusji brak.
Stanowiska komisji – Komisja Inwestycyjna i Oświatowa nie wypracowały stanowiska,
Komisja Budżetowa – za przyjęciem uchwały..
Uchwała XXI/211/12 została podjęta – 12 głosów za, 2 głosy wstrzymujące.

Ad. 24. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr III/24/11 Rady
Miejskiej w Kobyłce z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy
ulicami: Orląt Lwowskich, Nadarzyńską, Husarii w Kobyłce.

Szczegółowych informacji udzielił Zastępca Burmistrza Piotr Grubek.
Projekt uchwały został wyświetlony.
Uwag do formy i treści projektu uchwały nie zgłoszono.
Dyskusji brak.
Stanowiska komisji – nie wypracowały stanowiska.
Uchwała XXI/212/12 została podjęta – 14 głosów za, 2 głosy wstrzymujące.

Ad. 25. Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2012 roku.

Informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2012 roku przedstawiła Skarbnik
Miasta Grażyna Mościcka (mat. w zał.).

Ad 26. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.

Radny Przemysław Majewski poruszył temat przebiegu nowej trasy autobusu nocnego.

Radni postulują o wzięcie pod uwagę możliwości rezygnacji ze wspólnego biletu, jeżeli

kwota się nie obniży i podjęcie bezpośrednich rozmów z Kolejami Mazowieckimi

o dofinansowanie biletów dla młodzieży szkolnej i dzieci.
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Radna Renata Dudek zasugerowała dokończenie nakładki na ul. Nadarzyn lub tymczasowe

wyrównanie nieutwardzonej części. Radny Bogdan Zbyszyński zaproponował ograniczenia

ruchu samochodów ciężarowych.

Przewodnicząca Rady Ewa Jaźwińska odczytała pismo Pani Wioletty Gąski dot. Serwitut,

poprosiła komisje o zajęcie się sprawą i wypracowanie stanowiska.

Radny Artur Janaszek zasugerował kontrolę bufetów w szkołach.

Ad 27. Zamknięcie XXI sesji Rady Miejskiej.

Przewodnicząca Rady E. Jaźwińska zamknęła XXI sesję. Rady Miejskiej i poinformowała, że
następna sesja planowana jest na 8 listopada 2012r. O dokładnym terminie Radni zostaną
poinformowani przez pracownika Biura Rady Miejskiej.

Protokołowała:                                         Przewodnicząca Rady Miejskiej
Agata Gawrych Ewa Jaźwińska


