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PROTOKÓŁ NR VII/15 
z VII sesji Rady Miasta Kobyłka 

z dnia 17 czerwca 2015 r. 
 

Miejsce – Urząd Miasta Kobyłka (sala konferencyjna) 
Otwarcie sesji godz. 1430 zamknięcie 1930 

Obecnych –16 radnych  
Lista obecności radnych w załączeniu. 
 

Ad. 1. Otwarcie VII sesji RM. 

 
Przewodnicząca Rady Miasta Pani Ewa Jaźwińska po stwierdzeniu prawomocności obrad 

otworzyła VII sesję Rady Miasta i powitała: radnego powiatowego Andrzeja Zbyszyńskiego, 
zarząd: Burmistrza Miasta Pana Roberta Roguskiego, Zastępcę Burmistrza Piotra Grubka, Zastępcę 
Burmistrza Karinę Jaźwińską, , Skarbnik Miasta Panią Grażynę Mościcką, Sekretarz Miasta 
Elżbietę Jurczyk, Kierownika Wydziału Infrastruktury Panią Elżbietę Szymanowską, Kierownika 
Wydziału Oświaty, Promocji i Spraw Społecznych Panią Annę Bielińską-Sobolewską, Kierownika 
Wydziału Ochrony Środowiska Pana Zbigniewa Kolatorskiego, adwokata Karola Trzaskę, 
mieszkańców, internautów, przedstawicieli lokalnej prasy oraz radnych. 

 
Ad. 2. Przyjęcie porządku obrad VII sesji RM. 

 
Przewodnicząca Rady przedstawiła i odczytała proponowany porządek.  

Przewodnicząca Rady ze względu na nieobecność Burmistrza Miasta zaproponowała zdjęcie z 
porządku obrad pkt. 5 tj. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności między sesjami.  

Porządek został przyjęty 16 głosów za, 0 wstrzymujących, 0 przeciw. 

  

Ad. 3. Zatwierdzenie protokołu z VI sesji RM. 

 
Przewodnicząca Rady Ewa Jaźwińska poddała pod głosowanie zatwierdzenie protokołu 
z VI sesji RM. Protokół został przyjęty -16 głosów za, 0 wstrzymujących, 0 przeciw.  

 

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

Przewodnicząca Ewa Jaźwińska odczytała sprawozdanie z działalności między sesjami (mat.  
w zał.). 
 
Ad. 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta 
Kobyłka na lata 2015-2027.  
Informacji na temat wyświetlonego projektu uchwały udzieliła Skarbnik 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 przejęciem uchwały. 
Uchwała VII/58/15 została podjęta – 14 głosów za, 1 wstrzymujący, 1 przeciw 

 
Ad. 6. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę budżetową Miasta Kobyłka na 
rok 2015. 
Informacji na temat wyświetlonego 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 przejęciem uchwały. 

Uchwała VII/59/15 została podjęta – 14 głosów za, 1 wstrzymujący, 1 przeciw 

 

Ad.7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenu położonego przy ul. Leśnej, Nadarzyńskiej i Ręczajskiej w Kobyłce – 
obszar B.  
Informacji na temat wyświetlonego projektu uchwały udzielił Zastępca Burmistrza Piotr Grubek. 
Zastępca Burmistrza oddał głos projektantowi Panu Cezaremu Maliszewskiemu, który udzielił 
szczegółowych informacji na temat wyświetlonego projektu uchwały.  

Projekt uchwały został wyświetlony. 
Uwag do formy i treści projektu uchwały nie zgłoszono. 
Dyskusji brak.  
Stanowiska komisji za przejęciem uchwały. 

Uchwała VII/60/15 została podjęta – 14 głosów za, 2 wstrzymujące, 0 przeciw 
 

Ad.8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego działki ew. nr 327 obręb 27 położonej przy ul. Załuskiego oraz terenu 
obejmującego działki ew. nr 178/1 i 179 obręb 31 położonego przy ul. Nowej w Kobyłce.  
Informacji na temat wyświetlonego projektu uchwały udzielił Zastępca Burmistrza Piotr Grubek. 
Zastępca Burmistrza oddał głos projektantowi Panu Cezaremu Maliszewskiemu, który udzielił 
szczegółowych informacji na temat wyświetlonego projektu uchwały.  

Projekt uchwały został wyświetlony. 
Uwag do formy i treści projektu uchwały nie zgłoszono. 
Dyskusji brak.  
Stanowiska komisji za przejęciem uchwały. 

Uchwała VII/61/15 została podjęta – 15 głosów za, 1 wstrzymujący, 0 przeciw 

 

Ad.9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w 
Kobyłce przy ul. Granicznej. 
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Informacji na temat wyświetlonego projektu uchwały udzieliła Joanna Śmiecińska Kierownik 
Wydziału Gospodarki Przestrzennej.  

Projekt uchwały został wyświetlony. 
Uwag do formy i treści projektu uchwały nie zgłoszono. 
Dyskusji brak.  
Stanowiska komisji za przejęciem uchwały. 

Uchwała VII/62/15 została podjęta – 16 głosów za, 0 wstrzymujących, 0 przeciw 

 

Ad.10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Stanisława Skalskiego. 
Informacji na temat wyświetlonego projektu uchwały udzieliła Joanna Śmiecińska Kierownik 
Wydziału Gospodarki Przestrzennej.  
Projekt uchwały został wyświetlony. 
Uwag do formy i treści projektu uchwały nie zgłoszono. 
Dyskusji brak.  
Stanowiska komisji za przejęciem uchwały. 
Uchwała VII/63/15 została podjęta – 16 głosów za, 0 wstrzymujących, 0 przeciw 

 

Ad.11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nabycia nieruchomości przeznaczonej pod 
ulicę gen. Józefa Bema w Kobyłce. 
Informacji na temat wyświetlonego projektu uchwały udzieliła Joanna Śmiecińska Kierownik 
Wydziału Gospodarki Przestrzennej.  
Projekt uchwały został wyświetlony. 
Uwag do formy i treści projektu uchwały nie zgłoszono. 
Dyskusji brak.  
Stanowiska komisji za przejęciem uchwały. 
Uchwała VII/64/15 została podjęta – 16 głosów za, 0 wstrzymujących, 0 przeciw 

 

Ad. 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia 
międzygminnego z Miastem Stołecznym Warszawa określającego zasady wspólnego 
wykonywania zadań w zakresie lokalnego transportu zbiorowego łączącego obszar Gminy 
Kobyłka z Miastem Stołecznym Warszawa i uruchomienia linii autobusowych 
uzupełniających na terenie gminy Kobyłka. 
Informacji na temat wyświetlonego projektu uchwały udzieliła Zastępca Burmistrza Miasta Karina 
Jaźwińska.  

Projekt uchwały został wyświetlony. 
Uwag do formy i treści projektu uchwały nie zgłoszono. 
Dyskusji brak.  
Stanowiska komisji za przejęciem uchwały. 

Uchwała VII/65/15 została podjęta – 16 głosów za, 0 wstrzymujących, 0 przeciw 
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Ad. 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych 
oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem 
lub zarządzającym jest Miasto Kobyłka.  
Informacji na temat wyświetlonego projektu uchwały udzieliła Zastępca Burmistrza Miasta Karina 
Jaźwińska.  
Projekt uchwały został wyświetlony. 
Uwag do formy i treści projektu uchwały nie zgłoszono. 
Dyskusji brak.  
Stanowiska komisji za przejęciem uchwały. 
Uchwała VII/66/15 została podjęta – 16 głosów za, 0 wstrzymujących, 0 przeciw 

 

Ad. 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu działania Rady 
Społecznej Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kobyłce. 

 
Informacji na temat wyświetlonego projektu uchwały udzieliła Zastępca Burmistrza Miasta Karina 
Jaźwińska.  
Projekt uchwały został wyświetlony. 
Uwag do formy i treści projektu uchwały nie zgłoszono. 
Dyskusji brak.  
Stanowiska komisji za przejęciem uchwały. 
Uchwała VII/67/15 została podjęta – 14 głosów za, 2 wstrzymujące, 0 przeciw 

 

Ad. 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Zdrowia 
Psychicznego na rok 2015 dla Miasta Kobyłka. 

 
Informacji na temat wyświetlonego projektu uchwały udzieliła Zastępca Burmistrza Miasta Karina 
Jaźwińska.  
Projekt uchwały został wyświetlony. 
Uwag do formy i treści projektu uchwały nie zgłoszono. 
Dyskusji brak.  
Stanowiska komisji za przejęciem uchwały. 
Uchwała VII/68/15 została podjęta – 20 głosów za, 0 wstrzymujących, 0 przeciw 

 

Ad. 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia kierunków działania Burmistrza 
Miasta Kobyłka w zakresie zwiększenia przejrzystości wydatkowania środków finansowych 
poprzez utworzenie elektronicznego rejestru zawieranych umów.  
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Informacji na temat wyświetlonego projektu uchwały udzieliła Zastępca Burmistrza Miasta Karina 
Jaźwińska.  

Sekretarz Miasta przedstawiła stanowisko  
Projekt uchwały został wyświetlony. 
Uwag do formy i treści projektu uchwały nie zgłoszono. 
Dyskusji brak.  
Stanowiska komisji za przejęciem uchwały. 
Uchwała została odrzucona – 13 głosów za, 0 wstrzymujących, 3 przeciw 

 

Ad. 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uznania się za organ niewłaściwy do 
rozpatrzenia skargi i przekazania skargi organowi właściwemu.  
Informacji na temat wyświetlonego projektu uchwały udzieliła Zastępca Burmistrza Miasta Karina 
Jaźwińska.  

Projekt uchwały został wyświetlony. 
Uwag do formy i treści projektu uchwały nie zgłoszono. 
Dyskusji brak.  
Stanowiska komisji za przejęciem uchwały. 

Uchwała VII/69/15 została podjęta – 20 głosów za, 0 wstrzymujących, 0 przeciw 
 

Ad. 18. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych. 

Radny Jakub Kowaleczko poruszył temat opuszczonej do połowy masztu flagi przy siedzibach 
komisji obwodowych znajdujących się na terenie OSiRu przy ul. Napoleona 1.Odpowiedzi udzieliła 
Sekretarz Miasta Elżbieta Jurczyk.  

Radna Beata Dąbrowska zapytała o sprawę donosu, który dotarł do Biura Rady Miasta pod koniec 
2014 r. Odpowiedzi udzieliła Zastępca Burmistrza Karina Jaźwińska oraz adwokat Karol Trzaska. 

Radna Małgorzata Fortuna zapytała o przejście dla pieszych przy ZSP3. Odpowiedzi udzielił Radny 
Powiatowy Andrzej Zbyszyński.  

Przewodnicząca Rady Ewa Jaźwińska odczytała pytania internautów, do których ustosunkował się 
Zarząd Miasta.  

Ad. 19. Zamknięcie VII sesji Rady Miasta Kobyłka. 

 
 Przewodnicząca Rady Ewa Jaźwińska zamknęła VII sesję. Rady Miasta  
i poinformowała, że następna sesja planowana jest na dzień 22 czerwca 2015 r.  
 

 
Protokołowała:                                                                                   Przewodnicząca  

                           Rady Miasta Kobyłka 
Agata Gawrych                        Ewa Jaźwińska 


