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PROTOKÓŁ NR XII/15 
z XII sesji Rady Miasta Kobyłka 

z dnia 28 września 2015 r. 
 
Miejsce – Urząd Miasta Kobyłka  
Otwarcie sesji godz. 1430 zamknięcie 1900 

Obecnych –20 radnych  
Lista obecności radnych w załączeniu. 
 

Ad. 1. Otwarcie XIII sesji RM. 

Przewodnicząca Rady Miasta Pani Ewa Jaźwińska po stwierdzeniu prawomocności obrad 
otworzyła XIII sesję Rady Miasta i powitała gości: Pana Kazimierza Rakowskiego Starostę Powiatu 
Wołomińskiego, Pana Komendanta Komisariatu Policji w Kobyłce Pana Zbigniewa Ostrowskiego, 
Panią Urszulę Stankiewicz Kierownika OPS w Kobyłce, Radnego Powiatowego Pana Tomasza 
Szturo, zarząd: Burmistrza Miasta Pana Roberta Roguskiego, Zastępcę Burmistrza Piotra Grubka, 
Zastępcę Burmistrza Karinę Jaźwińską, Skarbnik Miasta Panią Grażynę Mościcką, Sekretarz Miasta 
Elżbietę Jurczyk, radca prawny Anita Walulik, 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 XIII sesji RM. 

Przewodnicząca Rady przedstawiła i odczytała proponowany porządek.  
Porządek został przyjęty – 17 głosów za, 0 wstrzymujących, 0 przeciw. 

 

Ad. 3. Zatwierdzenie protokołu z XI sesji RM. 
Przewodnicząca Rady Ewa Jaźwińska poddała pod głosowanie zatwierdzenie protokołu 
z XII sesji RM. Protokół został przyjęty – 17 głosów za, 0 wstrzymujących, 0 przeciw.  
 
Ad. 4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności między sesjami. 

Burmistrz Robert Roguski odczytał sprawozdanie z działalności między sesjami (mat. w zał). 
 
Ad. 5. Sprawozdanie Przewodniczącej Rady Miasta z działalności między sesjami. 
Przewodnicząca Rady Miasta Ewa Jaźwińska odczytała sprawozdanie z działalności między 
sesjami (mat. w zał). 

 
Ad. 6. Inwestycje i remonty dróg powiatowych na terenie Gminy Kobyłka zrealizowane  
w roku 2015 i zaplanowane na kolejne lata. 
Informacji na temat zrealizowanych i zaplanowanych inwestycji i remontów dróg powiatowych 
udzielił Starosta Powiatu Wołomińskiego Pan Kazimierz Rakowski.  

Starosta poinformował, iż planowane są w 2016 r. inwestycje powiatowe na terenie Miasta 
Kobyłka, tj: modernizacja i budowa od ronda do szkoły Nr 3 ciąg Załuskiego, Zagańczyka, 
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modernizacja ul. Krechowieckiej oraz projekt techniczny skrzyżowania ul. Napoleona, Kościuszki, 
ks. Marmo.  

Radna Małgorzata Fortuna poprosiła o oznakowanie ścieżki rowerowej wzdłuż Załuskiego-
Szerokiej oraz poruszyła temat przejścia dla pieszych przy ZSP3 radna zaproponowała, że może 
zamiast świateł to wybudować wzniesione skrzyżowanie. 
Radny Jakub Kowaleczko – poruszył temat warstwy błota, którą firma Torpol pozostawia na drodze 
podczas przebudowy przejazdów.  
Radna Alina Stefaniak poprosiła o wymalowanie przejścia dla pieszych w ulicy Napoleona na 
skrzyżowaniu ul. Kombatantów i ul. Moniuszki.  
Mieszkanka ul. Krechowieckiej w imieniu mieszkańców podziękowała za inwestycje modernizacji 
ul. Krechowieckiej.  
Radna Anna Nienałtowska zapytała o modernizację ul. K.Wielkiego (przedłużenie ul. 
Krechowieckiej) oraz zamontowanie oświetlenia .  
Radny Jacek Lis zapytał o reorganizację ruchu podczas budowy węzła trasy S-8. 

Na wszystkie pytania i wątpliwości odpowiedzi udzielał Starosta Kazimierz Rakowski. 
Przewodnicząca Rady ogłosiła 5 minut przerwy. 

Przewodnicząca wznowiła obrady. 

Ad. 7. Informacja z działalności Komisariatu Policji w Kobyłce. 
Informację z działalności Komisariatu Policji w Kobyłce przedstawili Komendant Komisariatu 
Zbigniew Ostrowski.  
Radny Jakub Kowaleczko zwrócił się z prośbą o pomoc Policji w nadzorze nad ruchem przy 
przejazdach PKP.  
Radna Beata Dąbrowska zwróciła uwagę na ustawione maszyny pracujące przy kolei zasłaniające 
widoczność przy przejeżdżaniu przez przejazdy. 
Radny Paweł Potocki poprosił o zwiększenie częstotliwości patroli przy szkołach. 
Na pytania radnych odpowiedzi udzielił Komendant Komisariatu Policji w Kobyłce Zbigniew 
Ostrowski.  
Ad. 8. Informacja z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobyłce. 
Informacje z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej przedstawiła Kierownik Urszula 

Stankiewicz.  

Ad. 9. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XLVII/485/14 Rady Miasta 
Kobyłka z dnia 1 października 2014 r. w sprawie utworzenia spółki z ograniczoną 
odpowiedzialnością z udziałem Miasta Kobyłka pod firmą „Kobyłka Dom” Spółka  
z ograniczoną odpowiedzialnością. 
 
Informacji na temat wyświetlonego projektu uchwały udzielił Zastępca Burmistrza Miasta Piotr 
Grubek. 
Projekt uchwały został wyświetlony. 
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Uwag do formy i treści projektu uchwały nie zgłoszono. 
Dyskusja: Radny Jakub Kowaleczko zapytał o firmę Technobeton, która wejdzie do spółki. Radny 
zapytał również skąd ta firma się wzięła i dlaczego akurat ta firma wejdzie do spółki.  
Odpowiedzi udzielił Zastępca Burmistrza Piotr Grubek.   
Przewodnicząca Rady Ewa Jaźwińska zapytała kiedy ruszą prace. 
Radny Paweł Potocki zapytał czy budowa kompleksu nie będzie kolidowała z pracami związanymi 
z przebudową PKP.  
Stanowiska komisji za przyjęciem uchwały. 

Uchwała XIII/105/15 została podjęta – 18 głosów za, 1 wstrzymujący, 1 przeciw 

Ad.10. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej  uchwałę Nr V/44/15 Rady Miasta 
Kobyłka z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki  
w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na 
zadanie inwestycyjne pn. „Budowa drogi na ul. Szpotańskiego i ul. Asnyka wraz  
z kanalizacją deszczową”. 
 
Skarbnik Miasta Grażyna Mościcka 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 XIII/106/15 została podjęta – 20 głosów za, 0 wstrzymujących, 0 przeciw. 
 

Ad. 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr V/45/15 Rady Miasta 
Kobyłka z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki  
w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na 
zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej 
zakończonych studzienkami”.  
 
Skarbnik Miasta Grażyna Mościcka 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 XIII/107/15 została podjęta – 20 głosów za, 0 wstrzymujących, 0 przeciw. 
 
 

Ad.12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie emisji obligacji oraz zasad zbywania, 
nabywania i wykupu.  
 
Skarbnik Miasta Grażyna Mościcka udzieliła szczegółowych informacji dotyczących projektu 
uchwały. 
Projekt uchwały został wyświetlony. 
Uwag do formy i treści projektu uchwały nie zgłoszono. 
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Dyskusji brak.  
Stanowiska komisji za przyjęciem uchwały. 
Uchwała XIII/108/15 została podjęta – 16 głosów za, 4 wstrzymujące, 0 przeciw. 
 
Ad. 13. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę 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.  
Stanowiska komisji za przyjęciem uchwały. 

Uchwała XIII/109/15 została podjęta – 18 głosów za, 2 wstrzymujące, 0 przeciw 

 

Ad.9. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę budżetową Miasta Kobyłka 
na 2015 rok. 
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 przyjęciem uchwały. 
Uchwała XIII/110/15 została podjęta – 18 głosów za, 2 wstrzymujące, 0 przeciw 

 

Ad.15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie opłaty targowej na 2016 rok na terenie 
miasta Kobyłka. 
Informacji na temat wyświetlonego projektu uchwały udzieliła Zastępca Burmistrza Karina 
Jaźwińska.  
Projekt uchwały został wyświetlony. 
Uwag do formy i treści projektu uchwały nie zgłoszono. 
Dyskusji brak.  
Stanowiska komisji za przyjęciem uchwały. 
Uchwała XIII/111/15 została podjęta – 20 głosów za, 0 wstrzymujących, 0 przeciw 

 

Ad. 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenu położonego przy ulicy Parkowej w Kobyłce.  
 
Informacji na temat wyświetlonego projektu uchwały udzielił Zastępca Burmistrza Miasta Piotr 

Grubek, , po czym oddał głos projektantce Planu Pani Justynie Węglewskiej.  
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Projekt uchwały został wyświetlony. 
Uwag do formy i treści projektu uchwały nie zgłoszono. 
Dyskusji brak.  
Stanowiska komisji za przyjęciem uchwały. 

Uchwała XIII/112/15 została podjęta – 20 głosów za, 0 wstrzymujących, 0 przeciw 

Ad. 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nabycia nieruchomości przeznaczonych 
pod ulicę Batalionów Chłopskich w Kobyłce. 
 
Informacji na temat wyświetlonego 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 XIII/113/15 została podjęta – 20 głosów za, 0 wstrzymujących, 0 przeciw 

 
Ad.18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nabycia nieruchomości przeznaczonej pod 
ulicę Adama Asnyka w Kobyłce. 
Informacji na temat wyświetlonego 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 XIII/114/15 została podjęta – 20 głosów za, 0 wstrzymujących, 0 przeciw 

Ad.19. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XVIII/185/12 Rady Miejskiej 
w Kobyłce z dnia 14 czerwca 2012r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Samodzielnemu 
Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Kobyłce. 
Informacji na temat wyświetlonego projektu uchwały udzieliła Zastępca Burmistrza Karina 
Jaźwińska. 

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

Uchwała XIII/115/15 została podjęta – 20 głosów za, 0 wstrzymujących, 0 przeciw 

 

Ad.20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg 
gminnych 

Informacji na temat wyświetlonego projektu uchwały udzieliła Zastępca Burmistrza Karina 

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

Uchwała XIII/116/15/15 została podjęta – 20 głosów za, 0 wstrzymujących, 0 przeciw 

 

Ad. 21. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XLVII/479/14 Rady 
Miasta Kobyłka z dnia 1 października 2014 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości  
i porządku na terenie Miasta Kobyłka.  
Informacji na temat wyświetlonego projektu uchwały udzieliła Zastępca Burmistrza Karina 

Jaźwińska.  

Projekt uchwały został wyświetlony. 
Uwag do formy i treści projektu uchwały nie zgłoszono. 
Dyskusji brak.  
Stanowiska komisji za przyjęciem uchwały. 
Uchwała XIII/117/15/15 została podjęta – 20 głosów za, 0 wstrzymujących, 0 przeciw 

Ad. 22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu 
świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli zamieszkałych 
nieruchomości z terenu Miasta Kobyłka i zagospodarowania tych odpadów w zamian za 
uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi. 

 
Informacji na temat wyświetlonego projektu uchwały udzieliła Zastępca Burmistrza Karina 

Jaźwińska.  

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

Uchwała XIII/118/15/15 została podjęta – 19 głosów za, 1 wstrzymujący, 0 przeciw 

Ad. 23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług 
świadczonych przez Miasto Kobyłka w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz wysokości cen za te usługi. 

 
Informacji na temat wyświetlonego projektu uchwały udzieliła Zastępca Burmistrza Karina 
Jaźwińska.  
Projekt uchwały został wyświetlony. 
Uwag do formy i treści projektu uchwały nie zgłoszono. 
Dyskusja: Radna Beata Dąbrowska zapytała czym spowodowany jest wzrost cen. Odpowiedzi 
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udzieliła Zastępca Burmistrza Karina Jaźwińska.  
Stanowiska komisji za przyjęciem uchwały. 

Uchwała XIII/119/15/15 została podjęta – 18 głosów za, 2 wstrzymujące, 0 przeciw 

Ad. 24. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia wystąpienia pokontrolnego 
Komisji Rewizyjnej z kompleksowej kontroli Wydziału Oświaty, Promocji i Spraw 
Społecznych Urzędu Miasta Kobyłka. 

 
Wystąpienie pokontrolne odczytał Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Wiesław Kazana. 

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

Uchwała XIII/120/15 została podjęta – 20 głosów za, 0 wstrzymujących, 0 przeciw 

Ad.25.Interpelacje, wnioski i zapytania radnych. 

Radni zaapelowali o odstraszanie dzików, które gromadzą się w rejonie dzielnicy Nadarzyn. 

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

Ad.26. Zamknięcie XIII sesji Rady Miasta Kobyłka. 
 Przewodnicząca Rady Ewa Jaźwińska zamknęła XIII sesję. Rady Miasta  
i poinformowała, że następna sesja planowana jest na dzień 23 listopada 2015 r.  

 
Protokołowała:                                                                                   Przewodnicząca  

                           Rady Miasta Kobyłka 
 
Agata Gawrych                        Ewa Jaźwińska 


