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PROTOKÓŁ NR XVII/16 
z XVII sesji Rady Miasta Kobyłka 

z dnia 25 lutego 2015 r. 
 
Miejsce – Urząd Miasta Kobyłka  
Otwarcie sesji godz. 1430 zamknięcie 1830 

Obecnych –21 radnych  
Lista obecności radnych w załączeniu. 
 

Ad. 1. Otwarcie XVII sesji RM. 

Przewodnicząca Rady Miasta Ewa Jaźwińska po stwierdzeniu prawomocności obrad 
otworzyła XVII sesję Rady Miasta i zarząd: Burmistrza Miasta Roberta Roguskiego, Zastępcę 
Burmistrza Piotra Grubka, Skarbnik Miasta Grażynę Mościcką, Sekretarz Miasta Elżbietę Jurczyk, 
mecenasa Karola Trzaskę, kierowników: Wydziału Infrastruktury Elżbietę Szymanowską, Wydziału 
Oświaty Annę Bielińską-Sobolewską, Wydziału Ochrony Środowiska Zbigniewa Kolatorskiego, 
mieszkańców, internautów, przedstawicieli lokalnej prasy oraz radnych. 

 
Ad. 2. Przyjęcie porządku obrad XVII sesji RM. 

Przewodnicząca Rady przedstawiła i odczytała proponowany porządek.  

Porządek został przyjęty – 20 głosów za, 0 wstrzymujących, 0 przeciw. 

Ad. 3. Zatwierdzenie protokołu z XVI sesji RM. 
Przewodnicząca Rady Ewa Jaźwińska poddała pod głosowanie zatwierdzenie protokołu 
z XVI sesji RM. Protokół został przyjęty – 20 głosów za, 0 wstrzymujących, 0 przeciw.  
 

Ad. 4. Sprawozdanie Przewodniczącej Rady Miasta z działalności między sesjami. 
Ad. 5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności między sesjami. 
 
Ad. 6. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Miasta Kobyłka na lata 2015-2031. 
Zastępca Burmistrza Miasta Piotr Grubek udzielił szczegółowych informacji dotyczących projektu 
uchwały. 
Projekt uchwały został wyświetlony. 
Uwag do formy i treści projektu uchwały nie zgłoszono. 
Dyskusji brak.  
Stanowiska komisji za przyjęciem uchwały. 
Uchwała XVII/153/16 została podjęta – 19 głosów za, 2 wstrzymujące, 0 przeciw. 
 

Ad. 7. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę budżetową Miasta Kobyłka 
na 2015 rok. 
 
Zastępca Burmistrza Miasta Piotr Grubek udzielił szczegółowych informacji dotyczących projektu 
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uchwały. 
Projekt uchwały został wyświetlony. 
Uwag do formy i treści projektu uchwały nie zgłoszono. 
Dyskusji brak.  
Stanowiska komisji za przyjęciem uchwały. 
Uchwała XVII/154/16 została podjęta – 19 głosów za, 2 wstrzymujące, 0 przeciw. 
 

Ad. 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji „Planu gospodarki 
niskoemisyjnej Miasta Kobyłka”. 

 
Kierownik Wydziału Ochrony Środowiska udzielił szczegółowych informacji dotyczących projektu 
uchwały. 
Projekt uchwały został wyświetlony.  
Uwag do formy i treści projektu uchwały nie zgłoszono. 
Dyskusji brak.  
Stanowiska komisji za przyjęciem uchwały. 
Uchwała XVII/155/16 została podjęta – 21 głosów za, 0 wstrzymujących, 0 przeciw 
 
Ad. 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody. 
 
Kierownik Wydziału Ochrony Środowiska Zbigniew Kolatorski udzielił szczegółowych informacji 
dotyczących projektu uchwały. 
Projekt uchwały został wyświetlony.  
Uwag do formy i treści projektu uchwały nie zgłoszono. 
Dyskusji brak.  
Stanowiska komisji za przyjęciem uchwały. 
Uchwała XVII/156/16 została podjęta – 16 głosów za, 5 wstrzymujących, 0 przeciw 
 
Ad. 10. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XIV/128/15 Rady Miasta 
Kobyłka z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie opłaty targowej na terenie Miasta Kobyłka. 
 
Przewodnicząca Rady Ewa Jaźwińska udzieliła szczegółowych informacji dotyczących projektu 
uchwały. 
Projekt uchwały został wyświetlony. 
Uwag do formy i treści projektu uchwały nie zgłoszono. 
Dyskusji brak.  
Stanowiska komisji za przyjęciem uchwały. 
Uchwała XVII/157/16 została podjęta – 21 głosów za, 0 wstrzymujących, 0 przeciw. 
 
 

Ad.11. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr IV/40/15 Rady Miasta 
Kobyłka z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli  
i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym 
jest Miasto Kobyłka, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania 
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rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów 
niezbędnych do ich potwierdzenia. 

 
Kierownik Wydziału Oświaty, Promocji i Spraw Społecznych Anna Bielińska-Sobolewska udzieliła 
szczegółowych informacji dotyczących projektu uchwały. 
Projekt uchwały został wyświetlony. 
Uwag do formy i treści projektu uchwały nie zgłoszono. 
Dyskusji brak.  
Stanowiska komisji za przyjęciem uchwały. 
Uchwała XVII/158/16 została podjęta – 21 głosów za, 0 wstrzymujących, 0 przeciw. 
 
Ad. 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia kryteriów obowiązujących  
w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych i klas pierwszych 
gimnazjów prowadzonych przez Miasto Kobyłka dla kandydatów zamieszkałych poza 
obwodem szkoły. 
 
Kierownik Wydziału Oświaty, Promocji i Spraw Społecznych Anna Bielińska-Sobolewska udzieliła 
szczegółowych informacji dotyczących projektu uchwały. 
Projekt uchwały został wyświetlony.  
Uwag do formy i treści projektu uchwały nie zgłoszono. 
Dyskusji brak.  
Stanowiska komisji za przyjęciem uchwały. 
Uchwała XVII/159/16 została podjęta – 21 głosów za, 0 wstrzymujących, 0 przeciw 

 

Ad.13. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XV/138/15 Rady Miasta 
Kobyłka z dnia 17 grudnia 2015r.w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla 
przedszkoli, szkół i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Miasta 
Kobyłka przez inne niż Miasto Kobyłka osoby prawne i osoby fizyczne oraz ustalenia trybu i 
zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania. 

 
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła Kierownik Wydziału Oświaty, Promocji i Spraw 
Społecznych Anna Bielińska-Sobolewska. 
Projekt uchwały został wyświetlony. 
Uwag do formy i treści projektu uchwały nie zgłoszono. 
Dyskusji brak.  
Stanowiska komisji za przyjęciem uchwały. 
Uchwała XVII/160/16 została podjęta – 21 głosów za, 0 wstrzymujących, 0 przeciw. 
 
Ad.14. Budowa sali sportowo-widowiskowej wraz z salami dydaktycznymi przy ZSP nr 3 – 
ocena realizacji inwestycji. 
 Szczegółowych informacji na temat inwestycji udzielił Zastępca Burmistrza Piotr Grubek. 
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Ad. 15. Podsumowanie działań podjętych w kierunku wypoczynku dzieci i młodzieży 
w okresie ferii zimowych. 
Kierownik Wydziału Oświaty, Promocji i Spraw Społecznych Anna Bielińska-Sobolewska 
przedstawiła prezentacje dotyczącą działań podjętych w kierunku wypoczynku dzieci i młodzieży w 
okresie ferii zimowych.  

Ad. 16. Działalność placówek oświatowych (kadra, liczba dzieci, dzieci niepełnosprawne, 
dowóz do szkół, koszty). 
Kierownik Wydziału Oświaty, Promocji i Spraw Społecznych Anna Bielińska-Sobolewska 
przedstawiła w formie prezentacji działalność placówek oświatowych.  

Ad. 17. Analiza kosztów utrzymania dróg w okresie zimowym. 
 
Kierownik Wydziału Infrastruktury Elżbieta Szymanowska udzieliła informacji dotyczących 
kosztów utrzymania dróg w okresie zimowym. 

Ad. 18.  Interpelacje, wnioski i zapytania radnych. 

Radny Jakub Kowaleczko poruszył problem odbioru odpadów od mieszkańców. Odpowiedzi 
udzielił Kierownik Wydziału Ochrony Środowiska Zbigniew Kolatorski.  

Radny Jakub Kowaleczko zasygnalizował problem brudnej nawierzchni ulic Napoleona i 
Poniatowskiego ( prace wykonawcze przy przebudowie PKP) 

Radna Małgorzata Fortuna zasugerowała aby nie wyłączane było oświetlenie na peronach. 
Radna zasugerowała również, że na skrzyżowaniu ul. Orzeszkowej i Narutowicza po opadach 
deszczu tworzy się kałuża. 

Radny Konrad Kostrzewa zasugerował, że peron na stacji PKP Ossów powinien być 
zadaszony. 

Radna Anna Jarząbek zapytała kiedy zostanie odgrodzony plac zabaw przy ZSP2.  

Radny Jarosław Dąbrowski przedstawił prezentację  z  Biegu Cichociemnych, który miał 
miejsce w Kobyłce 16 lutego 2016r . na trasie zdrowia PZU.  

Przewodnicząca Rady Ewa Jaźwińska odczytała pytania  internautów, na które odpowiedzieli, 
Burmistrz Miasta Robert Roguski, Zastępca Burmistrza Piotr Grubek.  

Ad.20. Zamknięcie XVII sesji Rady Miasta Kobyłka. 
 Przewodnicząca Rady Ewa Jaźwińska zamknęła XVII sesję Rady Miasta  
i poinformowała, że następna sesja planowana jest na dzień 21 marca 2016 r.   

 
Protokołowała:                                                                                   Przewodnicząca  

                           Rady Miasta Kobyłka 
 
Agata Gawrych                        Ewa Jaźwińska 


