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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 XXII 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 XXI 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.

Informacji udzieliła Kierownik OPS Urszula Stankiewicz (mat. w zał.).

Ad. 7. Informacja o Wolontariacie w mieście.

Szczegółowych informacji udzieliła Pani Urszula Stankiewicz Kierownik OPS w Kobyłce.

Przewodnicząca ogłosiła 10 minut przerwy.
Wznowienie obrad

Ad. 8. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Kobyłka
w roku szkolnym 2011/2012.

Informacje o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Kobyłka przedstawiła Monika
Kusiak-Bogdan (prezentacja w załączniku).

Ad. 9. Informacja i analiza realizacji inwestycji zaplanowanych w budżecie na
2012 rok.

Szczegółowych informacji  dotyczących realizacji inwestycji zaplanowanych w budżecie na
rok 2012 r. udzielił Zastępca Burmistrza Miasta Piotr Grubek (mat. w zał).

Ad. 10. Informacja o działaniach podjętych w kierunku przygotowania miasta do
zimy.

Informacji udzielił Zastępca Burmistrza Piotr Grubek (mat. w zał.).

Ad. 11. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kobyłka na lata 2012 – 2024.

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 XXII/213/12 została podjęta jednogłośnie – 14 głosów za.
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Ad. 12. 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 XXII/214/12 została podjęta jednogłośnie – 14 głosów za.

Ad. 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek
podatku od środków transportowych na rok 2013.

Informacji dotyczącej projektu uchwały udzieliła Skarbnik Miasta Grażyna Mościcka.
Projekt uchwały został wyświetlony.
Uwag do formy i treści projektu uchwały nie zgłoszono.
Radny Przemysław Majewski zaproponował aby zamiast podnosić stawki podatku
powinniśmy zainteresować firmę leasingową alby rejestrowała samochody w naszej gminie.
Stanowiska komisji za przyjęciem uchwały.
Uchwała XXII/215/12 została podjęta – 10 głosów za, 2 głosy przeciw, 2 głosy wstrzymujące.

Ad. 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek
podatku od nieruchomości na rok 2013.

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 wzrostu wysokości podatku, w której brali udział radni: Radna
Renata Dudek, Hanna Witt, Przemysław Majewski. Konrad Kostrzewa, Artur Janaszek.
Stanowiska komisji -za przyjęciem uchwały, Komisja Oświaty  4 głosy za, 2 przeciw, 2
wstrzymujące, Komisja Inwestycyjna – 5 głosów za, 2 przeciw, 1 wstrzymujący, Komisja
Budżetowa – jednogłośnie za.
Uchwała XXII/216/12 została podjęta – 10 głosów za, 3 głosy przeciw (Radni : Hanna Witt,
Renata Dudek, Przemysław Majewski), 1 głos wstrzymujący.

Ad. 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zwolnienia w podatku od
nieruchomości

Informacji dot. projektu uchwały udzieliła Skarbik Miasta Grażyna Mościcka.
Projekt uchwały został wyświetlony.
Uwag do formy i treści projektu uchwały nie zgłoszono.
Dyskusji brak.
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Stanowiska komisji – za przyjęciem uchwały.
Uchwała XXII/217/12 została podjęta jednogłośnie – 14 głosów za.

Ad.16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad
żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami w zakresie warunków
i jakości świadczonej opieki nad dziećmi do lat 3.

Szczegółowych informacji udzieliła Sekretarz Miasta Karina Jaźwińska.
Projekt uchwały został wyświetlony.
Uwag do formy i treści projektu uchwały nie zgłoszono.
Dyskusji brak.
Stanowiska komisji – za przyjęciem uchwały.
Uchwała XXII/218/12 została podjęta jednogłośnie – 14 głosów za.

Ad. 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do
reprezentowania Rady Miejskiej w Kobyłce przed sądami administracyjnymi
w sprawie ze skargi Violetty Grądzkiej – Stefaniak na uchwałę Nr XXXIX/396/09 Rady
Miejskiej w Kobyłce z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania
i rozliczania dotacji dla przedszkoli, szkół i innych form wychowania przedszkolnego
prowadzonych na terenie Gminy Kobyłka przez inne niż Gmina Kobyłka osoby prawne
i osoby fizyczne oraz ustalenia trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich
wykorzystania.

Informacji udzieliła Sekretarz Miasta Karina Jaźwińska.
Projekt uchwały został wyświetlony.
Uwag do formy i treści projektu uchwały nie zgłoszono.
Dyskusji brak.
Stanowiska komisji – za przyjęciem uchwały.
Uchwała XXII/219/12 została podjęta jednogłośnie– 14 głosów za.

Ad. 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży działek nr ewid.
280/1 i 280/2 w obrębie 28 położonych w Kobyłce przy ul. Pionierskiej.

Szczegółowych informacji dotyczących projektu uchwały 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 XXII/220/12 została podjęta jednogłośnie – 14 głosów za.
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Ad 19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie żądania nabycia od gminy
nieruchomości położonej w rejonie ul. Osiedlowej.

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 XXII/221/12 została podjęta jednogłośnie – 14 głosów za.

Ad 20. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie
sprzedaży nieruchomości w trybie bezprzetargowym.

Informacji dotyczących projektu uchwały 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 XXII/222/12 została podjęta jednogłośnie – 14 głosów za.

Ad 21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie opłaty targowej na 2013 r. na
terenie miasta Kobyłka.

Informacji dotyczącej wyświetlonego projektu 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 XXII/223/12 została podjęta jednogłośnie – 14 głosów za.

Ad 22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów
w roku 2013

Informacji dotyczącej wyświetlonego projektu uchwał Zastępca Burmistrza Piotr Grubek.

Projekt uchwały został wyświetlony.
Uwag do formy i treści projektu uchwały nie zgłoszono.
Trwała dyskusja w sprawie tego czy nie odstąpić od tego podatku, gdyż wpłaty z tego tytułu
są niewielkie.
Radny Bogdan Zbąszyński zaproponował, aby zwrócić się do Wojewody o uregulowanie
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spraw związanych z rejestrowaniem zwierząt domowych.
Stanowiska komisji
Komisja Inwestycyjna – za przyjęciem uchwały.
Komisja Oświaty i Budżetowa – nie wypracowały stanowiska.
Uchwała XXII/224/12 została podjęta – 11 głosów za, 4 głosy wstrzymujące.

Ad 23. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.

Radna Małgorzata Fortuna przypomina o przejściu dla pieszych przy McDonald’s oraz
zwróciła się z prośbą o umieszczenie słupków na wjeździe z ulicy Jana Pawła II w ulicę Reja,
które zapobiegną zatrzymywaniu się samochodów na chodniku.

Radna Renata Dudek zaproponowała wystosowanie pisma do Starostwa Powiatowego
w Wołominie w sprawie wygospodarowania dodatkowego pasa przy Supermarkecie
„Biedronka”.

Radna Agnieszka Nemska zawnioskowała o oznaczenie pasów wzdłuż osi jezdni, nie tylko
przy skrzyżowaniach.

Radni oczekują na rozliczenie inwestycji w ulicy Zagańczyka.

Radna Hanna Witt zaproponowała aby wystąpić do Starostwa Powiatowego w Wołominie
o oznaczenie ciągu rowerowego w ulicy Zagańczyka.

Radny Bogdan Zbąszyński zaproponował zrobienie drugiego wejścia do ZSP 2 od strony
boiska.

Radni zaakceptowali nową trasę autobusu nocnego przebiegającą przez ulice: Szeroką,
Marecką, Zagańczyka, Ks. Marmo, Al. Jana Pawła II, Wołomińską w kierunku Wołomina
i powrót ulicą Nadarzyńską w kierunku Zielonki.

Radna Renata Dudek zapostulowała o rozwiązanie niebezpiecznego wyjazdu z ul. Kościuszki.

Radna Hanna Witt  zwróciła uwagę na brak chodnika w ulicy Jezuickiej oraz brak zatoczek
na przystanki autobusowe w ulicy Zagończyka.

Radny Przemysław Majewski zgłosił brak znaku przed przejściem dla pieszych na ulicy
Kościelnej w kierunku Bazyliki.
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Ad 24. Zamknięcie XXII sesji Rady Miejskiej.

Przewodnicząca Rady E. Jaźwińska zamknęła XXII sesję. Rady Miejskiej
i poinformowała, że następna sesja planowana jest na 29 listopada 2012r. O dokładnym
terminie Radni zostaną  poinformowani przez pracownika Biura Rady Miejskiej.

Protokołowała:                                                     Przewodnicząca Rady Miejskiej
Agata Gawrych Ewa Jaźwińska


