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PROTOKÓŁ NR XXII/16 
z XXII sesji Rady Miasta Kobyłka 

z dnia 27 czerwca 2016 r. 
 
Miejsce – Urząd Miasta Kobyłka  
Otwarcie sesji godz. 1430 zamknięcie 1830 

Obecnych –19 radnych  
Lista obecności radnych w załączeniu. 
 

Ad. 1. Otwarcie XXII sesji RM. 

Przewodnicząca Rady Miasta Ewa Jaźwińska po stwierdzeniu prawomocności obrad 
otworzyła XXII sesję Rady Miasta i powitała gości: Dyrektor Miejskiej Biblioteki Panią Iwonę 
Przybyłowską, p.o.Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury Panią Agnieszkę Nemską, Kierownik 
OPS Panią Urszulę Stankiewicz, Dyrektora ZSP3 Pana Tomasza Szturo, zarząd: Burmistrza Miasta 
Roberta Roguskiego, Zastępcę Burmistrza Piotra Grubka, Zastępcę Burmistrza Karinę Jadźwińską, 
Skarbnik Miasta Grażynę Mościcką, Sekretarz Miasta Elżbietę Jurczyk, radcę prawnego Anitę 
Walulik, kierowników wydziałów, Radnego Powiatowego Pana Andrzeja Zbyszyńskiego, 
mieszkańców, internautów, przedstawicieli lokalnej prasy oraz radnych. 

 

Ad. 2. Przyjęcie porządku obrad XXII sesji RM. 
 

Przewodnicząca Rady przedstawiła i odczytała proponowany porządek.  

Sekretarz Miasta Elżbieta Jurczyk zwróciła się z prośbą o zdjęcie z porządku obrad pkt. 15 tj.: 
Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr V/41/15 Rady Miasta Kobyłka z dnia 30 
marca 2015r. w sprawie powołania Rady Społecznej Miejskiego Samodzielnego Publicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kobyłce. 
Głosowanie wniosku : 19 głosów za, 0 wstrzymujących, 0 przeciw. 
 
Skarbnik Miasta Grażyna Mościcka zawnioskowała o wprowadzenie do porządku obrad jako pkt. 8 
projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XIV/122/15 Rady Miasta Kobyłka z dnia 23 listopada 
2015 r. w sprawie przystąpienia Miasta Kobyłka do projektu realizowanego w ramach Osi 
Priorytetowej V „Gospodarka przyjazna środowisku”, Działanie 5.1 „Dostosowanie do zmian 
klimatu” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 
2020 pn. „System Wczesnego Ostrzegania (SWO) przed zjawiskami katastrofalnymi w Powiecie 
Wołomińskim” na zasadach partnerstwa z Powiatem Wołomińskim.  
Głosowanie wniosku : 19 głosów za, 0 wstrzymujących, 0 przeciw. 
 
Porządek został przyjęty – 19 głosów za, 0 wstrzymujących, 0 przeciw. 

 

Ad. 3. Zatwierdzenie protokołów z XX i XXI sesji RM. 
Przewodnicząca Rady Ewa Jaźwińska poddała pod głosowanie zatwierdzenie protokołów  
z XX i XXI sesji RM. Protokóły zostały przyjęte –19 głosów za, 0 wstrzymujących, 0 przeciw.  
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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. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia 
sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu 
Miasta Kobyłka za 2015 rok: 
a. sprawozdanie finansowe Miasta Kobyłka za 2015 rok; 

Informacji dotyczących sprawozdania finansowego Miasta Kobyłka udzieliła Skarbnik Miasta 
Grażyna Mościcka.  

b. sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Kobyłka za 2015 rok; 
Informacji dotyczących sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Kobyłka za 2015 r. udzieliła 
Skarbnik Miasta Grażyna Mościcka.  

c. odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie przedłożonego przez 
Burmistrza Miasta Kobyłka sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Kobyłka za 2015 rok; 

Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Hanna Łach odczytała opinię Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w sprawie przedłożonego przez Burmistrza Miasta Kobyłka sprawozdania 
z wykonania budżetu Miasta Kobyłka za 2015 rok; 

d. informacja o stanie mienia Miasta Kobyłka; 
Informację o stanie mienia Miasta Kobyłka przedstawiła Skarbnik Miasta Grażyna Mościcka.  

e. dyskusja; 
Otwarcie dyskusji przez Przewodniczącą Rady Miasta Ewę Jaźwińską.   
W sprawie przedstawionych sprawozdań i dokumentów nie zabrano głosu.   
f. głosowanie.  
Projekt uchwały został wyświetlony. 
Uwag do formy i treści projektu uchwały nie zgłoszono. 
Stanowiska komisji: za przyjęciem  
Uchwała XXII/198/16 została podjęta – 16 głosów za, 0 przeciw, 3 wstrzymujące.  

                                                                            

Ad.7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi 
Miasta Kobyłka z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok: 
a. odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi 
Miasta Kobyłka za 2015 rok; 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Wiesław Kazana odczytał wniosek Komisji Rewizyjnej  
w sprawie udzielenia absolutorium.  

b. odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącej wniosku Komisji Rewizyjnej 
w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Kobyłka za 2015 rok; 

Wiceprzewodnicząca Rady Hanna Łach odczytała opinię RIO. 
 

c. głosowanie nad uchwałą w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Kobyłka 
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za 2015 rok. 
Projekt uchwały został wyświetlony. 
Uwag do formy i treści projektu uchwały nie zgłoszono. 
Dyskusji brak.  
Stanowiska komisji: za przyjęciem  
Uchwała XXII/199/16 została podjęta – 16 głosów za, 0 przeciw, 3 wstrzymujące. 
 
Przewodnicząca Rady Ewa Jaźwińska ogłosiła 10 minut przerwy. 
Wznowienie obrad. 

Ad.8. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XIV/122/15 Rady Miasta 
Kobyłka z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie przystąpienia Miasta Kobyłka do projektu 
realizowanego w ramach Osi Priorytetowej V „Gospodarka przyjazna środowisku”, Działanie 
5.1 „Dostosowanie do zmian klimatu” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 pn. „System Wczesnego Ostrzegania (SWO) przed 
zjawiskami katastrofalnymi w Powiecie Wołomińskim” na zasadach partnerstwa z Powiatem 
Wołomińskim. 

 
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 nie zostały wypracowane.  
Uchwała XXII/200/16 została podjęta – 20 głosów za, 0 wstrzymujących, 0 przeciw. 
 
Ad. 9. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Miasta Kobyłka na lata 2015-2031. 
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 XXII/201/16 została podjęta – 17 głosów za, 3 wstrzymujące, 0 przeciw. 

 

Ad. 10. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę budżetową Miasta Kobyłka 
na 2015 rok. 
 
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. 
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Uchwała XXII/202/16 została podjęta – 18 głosów za, 2 wstrzymujące, 0 przeciw. 
 

Ad. 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla 
członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Kobyłce.  
 
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 XXII/203/16 została podjęta – 20 głosów za, 0 wstrzymujących, 0 przeciw. 

 

Ad. 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego części terenu przy ul. Słowackiego w Kobyłce. 
Przewodnicząca Rady Ewa Jaźwińska powitała Pana Cezarego Maliszewskiego projektanta 
planu.  

Zastępca Burmistrza Piotr Grubek udzielił szczegółowych informacji dotyczących projektu 
uchwały, po czym oddał głos projektantowi, który szczegółowo przedstawił plan zagospodarowania 
przestrzennego części terenu przy ul. Słowackiego w Kobyłce. 
Projekt uchwały został wyświetlony.  
Uwag do formy i treści projektu uchwały nie zgłoszono. 
Dyskusji brak.  
Stanowiska komisji za przyjęciem uchwały. 
Uchwała XXII/204/16 została podjęta – 15 głosów za, 5 wstrzymujących, 0 przeciw 
 
Ad. 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego części terenu przy ul. Wesołej w Kobyłce. 
Zastępca Burmistrza Piotr Grubek udzielił szczegółowych informacji dotyczących projektu 
uchwały, po czym oddał głos projektantowi, który szczegółowo przedstawił plan zagospodarowania 
przestrzennego części terenu przy ul.Wesołej w Kobyłce. 
Projekt uchwały został wyświetlony.  
Uwag do formy i treści projektu uchwały nie zgłoszono. 
Dyskusji brak.  
Stanowiska komisji za przyjęciem uchwały. 
Uchwała XXII/205/16 została podjęta – 20 głosów za, 0 wstrzymujących, 0 przeciw 
 

Ad. 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty  
za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określenia warunków i trybu  
składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami  
komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej. 
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Zastępca Burmistrza Karina 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 XXII/206/16 została podjęta – 20 głosów za, 0 wstrzymujących, 0 przeciw 
 

Ad. 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przeprowadzenia zabiegów 
pielęgnacyjnych i konserwacyjnych pomników przyrody na terenie Miasta Kobyłka. 
 
Zastępca Burmistrza Miasta  Karina 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 XXII/207/16 została podjęta – 17 głosów za, 0 wstrzymujących, 0 przeciw. 
 

Ad.16. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Regulaminu 
określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych  
w przedszkolach i szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kobyłka. 
 
Zastępca Burmistrza Miasta  Karina 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 XXII/208/16 została podjęta – 20 głosów za, 0 wstrzymujących, 0 przeciw. 
 

Ad. 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania Lokalnego 
Programu Rewitalizacji Miasta Kobyłka. 

 
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 XXII/209/16 została podjęta – 20 głosów za, 0 wstrzymujących, 0 przeciw 

 
Ad.18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia aktualizacji "Strategii Miasta 
Kobyłka na lata 2012-2024" pod nazwą „Strategia Rozwoju Miasta Kobyłka do roku 2030”.  
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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 XXII/210/16 została podjęta – 19 głosów za, 1 wstrzymujący, 0 przeciw 

 
Ad.19. Informacja o działaniach podjętych w kierunku przygotowania letniego wypoczynku 
dla dzieci i młodzieży w formie stacjonarnej i wyjazdowej organizowanego przez gminne 
jednostki organizacyjne i organizacje pozarządowe.  
 
Informacji o działaniach podjętych w kierunku przygotowania letniego wypoczynku dla dzieci i 
młodzieży udzieliły Agnieszka Nemska p.o. Dyrektora MOK Kobyłka, Iwona Przybyłowska 
Dyrektor MBP w Kobyłce oraz Monika Kalicka pracownik Wydziału Oświaty Promocji i Spraw 
Społecznych.  
 

Ad. 20. Informacja dotycząca przebudowy linii kolejowej E 75 Rail Baltica. 
Przewodnicząca Rady Ewa Jaźwińska przywitały przybyłych na sesję przedstawicieli PKP Pana 
Kazimierza Peryta Dyrektora Projektu ds. konsultacji społecznych oraz Pana Pawła Rosiaka 
Dyrektora Projektu w PLK. Panowie przedstawili etap modernizacji PKP na odcinku Zielonka- 
Wołomin, z położeniem nacisku na modernizację PKP w Kobyłce obecnie oraz na przyszłość tj. do 
2019 roku (do wykonania bezkolizyjnych przejazdów). 

Przedstawiciele PKP udzielili odpowiedzi na pytania i wątpliwości radnych.  
Przewodnicząca Rady Ewa Jaźwińska zapytała kiedy będą zamykane przez dróżnika zapory, 
podczas przejazdów pociągów. Przewodnicząca zasugerowała, że w tej chwili jest bardzo 
niebezpieczny przejazd przez tory gdyż maszyny zasłaniają pole widzenia.  

Radny Wiesław Kazana zapytał ile czasu będą zamknięte zapory po oddaniu inwestycji podczas 
przejazdów pociągów.  

Radna Beata Dąbrowska zapytała gdzie będą przerwy w zabudowie ekranów akustycznych i czy 
ekrany będą tak blisko usytuowane przejazdów.  

Radna Alina Stefaniak zapytała czy w przejściach podziemnych będzie monitoring oraz o wiadukty, 
które usytuowane są w Zielonce nad drogą 634.  

Przewodnicząca Rady Ewa Jaźwińska zapytała czy wiaty będą tak wyglądały jak na wizualizacji. 
Radna Beata Dąbrowska zapytała czy w przejściach podziemnych będą platformy do przejazdu 
rowerem lub wózkiem.  
Radny Konrad Kostrzewa zapytał o odwodnienia, które mają za zadanie zabezpieczyć przed 
zalaniem. 
Radny Jarosław Dąbrowski zapytał czy zapory będą takie które będą uniemożliwiały przejście 
pieszych, czy ulica Nowa będzie przejezdna w stronę Wołomina.  
Wiceprzewodnicząca Hanna Łach zapytała o siatki na ekrany akustyczne.  
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Radny Konrad Kostrzewa zapytał o ścieżkę rowerową wzdłuż torów.  
Przewodnicząca Rady Ewa Jaźwińska zapytała o przetarg na przejazdy bezkolizyjne. 

Przewodnicząca Rady Ewa Jaźwińska ogłosiła 5 minut przerwy. 
Wznowienie obrad. 

Ad. 21.  Interpelacje, wnioski i zapytania radnych. 

Radna Beata Dąbrowska zapytała na kiedy planowane są spotkania z mieszkańcami. 
Odpowiedzi udzielił  Zastępca Burmistrza Piotr Grubek.  

Radna Beata Dąbrowska poprosiła o równanie dróg. Odpowiedzi udzieliła Kierownik 
Wydziału Infrastruktury Elżbieta Szymanowska.  

Radny Paweł Potocki zapytał kiedy rozpoczną się prace związane z budową parkingu przy 
ulicy Kościuszki oraz radny przypomina o skrzyżowaniu bezkolizyjnym w ulicy Kościuszki i 
Napoleona. Odpowiedzi udzieliła Kierownik Wydziału Infrastruktury Elżbieta Szymanowska.  

Radny Jakub Kowaleczko zapytał o rozpoczęcie prac na ulicy Niemcewicza, kiedy zostanie 
ogłoszony przetarg. Odpowiedzi udzielił  Zastępca Burmistrza Piotr Grubek. 

Radny Jakub Kowaleczko poinformował o skargach i interwencji mieszkańców w sprawie zbyt 
głośnej zabawy na terenie OSiRu przy ul. Napoleona. Odpowiedzi udzielił Burmistrz Miasta 
Robert Roguski. 

Radny Jakub Kowaleczko poinformował o zanieczyszczonych studzienkach u zbiegu ul. 
Napoleona i Emilii Plater, które powodują zalewanie posesji. Odpowiedzi udzielił Burmistrz 
Miasta Robert Roguski. 

Radna Marzena Sędziak odczytała swoją opinię skierowaną do mieszkańców dotyczącą dni 
Miasta Kobyłka oraz poprosiła mieszkańców o dbanie o czystość przy swoich posesjach. 

Radna Alina Stefaniak wypowiedziała własne zdanie w sprawie Dni Miasta Kobyłka i imprez 
kulturalnych w mieście.   

Przewodnicząca Rady Ewa Jaźwińska zapytała co z wodociągiem w ulicy Wyspiańskiego. 
Odpowiedzi udzielił  Zastępca Burmistrza Piotr Grubek.  

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

Ad.22. Zamknięcie XXII sesji Rady Miasta Kobyłka. 
 Przewodnicząca Rady Ewa Jaźwińska zamknęła XXII sesję Rady Miasta  
i poinformowała, że następna sesja planowana jest na dzień 29 sierpnia 2016 r.   

 
Protokołowała:                                                                                   Przewodnicząca  

                           Rady Miasta Kobyłka 
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Agata Gawrych                        Ewa Jaźwińska 


