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PROTOKÓŁ NR XX/16 
z XX sesji Rady Miasta Kobyłka 

z dnia 30 maja 2016 r. 
 
Miejsce – Urząd Miasta Kobyłka  
Otwarcie sesji godz. 1430 zamknięcie 1830 

Obecnych –17 radnych  
Lista obecności radnych w załączeniu. 
 

Ad. 1. Otwarcie XX sesji RM. 

Przewodnicząca Rady Miasta Ewa Jaźwińska po stwierdzeniu prawomocności obrad 
otworzyła XX sesję Rady Miasta i zarząd: Burmistrza Miasta Roberta Roguskiego, Zastępcę 
Burmistrza Piotra Grubka, Skarbnik Miasta Grażynę Mościcką, Sekretarz Miasta Elżbietę Jurczyk, 
radcę prawnego Anitę Walulik, kierowników: Wydziału Oświaty Annę Bielińską-Sobolewską, 
Wydziału Ochrony Środowiska Zbigniewa Kolatorskiego , pracownika Wydziału Infrastruktury 
Łukasza Włodarczyka, Radnych Powiatowych: Pana Andrzeja Zbyszyńskiego i Tomasza Szturo 
mieszkańców, internautów, przedstawicieli lokalnej prasy oraz radnych. 

 
Ad. 2. Przyjęcie porządku obrad XX sesji RM. 
 

Przewodnicząca Rady przedstawiła i odczytała proponowany porządek.  

Zastępca Burmistrza Karina Jaźwińska zwróciła się z prośbą o zdjęcie z porządku obrad pkt. 13 tj.: 
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.  
Głosowanie wniosku : 16 głosów za, 0 wstrzymujących, 0 przeciw. 
Porządek został przyjęty – 16 głosów za, 0 wstrzymujących, 0 przeciw. 

Ad. 3. Zatwierdzenie protokołu z XIX sesji RM. 
Przewodnicząca Rady Ewa Jaźwińska poddała pod głosowanie zatwierdzenie protokołu 
z XIX sesji RM. Protokół został przyjęty –16 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). 
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Ad. 6. 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 XX/188/16 została podjęta – 12 głosów za, 5 wstrzymujących, 0 przeciw. 
 

Ad. 7. 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. 
Uchwała XX/189/16 została podjęta – 14 głosów za, 3 wstrzymujące, 0 przeciw. 
 

Ad. 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ul. Nadarzyn w Kobyłce. 
 
Zastępca Burmistrza 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 XX/190/16 została podjęta – 17 głosów za, 0 wstrzymujących, 0 przeciw 
 
Ad. 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu promocji zdrowia pn. 
„Ze szczepionką bezpieczniej” i udzielenia dotacji na jego realizację dla Miejskiego 
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kobyłce.   
 
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 XX/191/16 została podjęta – 15 głosów za, 2 wstrzymujące, 0 przeciw 
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Ad. 10. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XVIII/174/16 Rady Miasta 
Kobyłka z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Kobyłka  
w 2016 roku. 
 
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 XX/192/16 została podjęta – 17 głosów za, 0 wstrzymujących, 0 przeciw. 
 
 

Ad.11. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej Uchwałę nr XV/139/15 Rady Miasta 
Kobyłka z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku 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 XX/193/16 została podjęta – 17 głosów za, 0 wstrzymujących, 0 przeciw. 
 

Ad. 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie terminów, częstotliwości i trybu uiszczania 
opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi 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 XX/194/16 została podjęta – 17 głosów za, 0 wstrzymujących, 0 przeciw 

 

Ad.13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie współdziałania międzygminnego w zakresie 
przeprowadzenia postępowania na zakup przezroczystych urn wyborczych.  
 
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła Sekretarz Miasta Elżbieta Jurczyk  
Projekt uchwały został wyświetlony. 
Uwag do formy i treści projektu uchwały nie zgłoszono. 



 
 

 
 

XVI/4 

Dyskusji brak.  
Stanowiska komisji za przyjęciem uchwały. 
Uchwała XX/195/16 została podjęta – 17 głosów za, 0 wstrzymujących, 0 przeciw. 
 

Ad.14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie skargi z dnia 15 marca 2016 roku 
dotyczącej nieprawidłowości w udzieleniu ulgi w spłacie zobowiązania podatkowego.  
 
Uzasadnienie do projektu uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej Konrad 
Kostrzewa.   
Projekt uchwały został wyświetlony. 
Uwag do formy i treści projektu uchwały nie zgłoszono. 
Dyskusji brak.  
Stanowiska komisji za przyjęciem uchwały. 
Uchwała XX/196/16 została podjęta – 17 głosów za, 0 wstrzymujących, 0 przeciw. 
 
Ad. 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie skargi z dnia 17 lutego 2016 roku 
dotyczącej przebudowy nawierzchni jezdni, chodnika i wjazdów w ul. Węgierskiej.  
 
Uzasadnienie do projektu uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej Konrad 
Kostrzewa.   
Projekt uchwały został wyświetlony. 
Uwag do formy i treści projektu uchwały nie zgłoszono. 
Dyskusji brak.  
Stanowiska komisji za przyjęciem uchwały. 
Uchwała XX/197/16 została podjęta – 16 głosów za, 1 wstrzymujące, 0 przeciw. 
 

Ad. 16. Informacja o opiece przedszkolnej w mieście. Analiza potrzeb mieszkańców, a ilość 
miejsc w przedszkolach. 
Informację o opiece przedszkolnej w mieście i analizie potrzeb mieszkańców, a ilość miejsc  
w przedszkolach przedstawiła w formie prezentacji Kierownik Wydziału Oświaty, Promocji i Spraw 
Społecznych Anna Bielińska-Sobolewska.  

 
Ad. 17. Podsumowanie realizacji programu współpracy miasta Kobyłka z organizacjami 
pozarządowymi za rok 2015. 
Kierownik Wydziału Oświaty, Promocji i Spraw Społecznych Anna Bielińska-Sobolewska 
przedstawiła krótką prezentację podsumowującą realizację programu współpracy miasta Kobyłka  
z organizacjami pozarządowymi za rok 2015. 
 

Ad. 18. Informacja dotycząca przygotowań do „Dni Miasta Kobyłka”. 

Informacji w sprawie przygotowań do Dni Miasta Kobyłka udzieliła Dyrektor MOK w Kobyłce 
Małgorzata Głębicka.  
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Ad. 19.  Interpelacje, wnioski i zapytania radnych. 

Radny Konrad Kostrzewa zapytał kiedy zostanie zrobiony końcowy odcinek ul Olszewskiego , 
zapytał również o chodnik w ul. Nadarzyn.  

Radny Jakub Kowaleczko zapytał kiedy zostanie wykonana ul. Niemcewicza. Odpowiedzi 
udzieliła Zastępca Burmistrza Miasta Karina Jaźwińska.  

Radna Beata Dąbrowska zasugerowała aby kierowcy korzystający z ul. Nadarzyn stosowali się 
do znaków, prośba o uprzątnięcie przez wykonawcę „dzikiego parkingu przy PKP Kobyłka 
Ossów. Odpowiedzi udzielił  Zastępca Burmistrza Piotr Grubek.  

Radna Anna Nienałtowska zapytała o poprawę stanu nawierzchni ul. Mieszka.   

Radna Alina Stefaniak zapytała poprosiła o zadbanie o drzewa wzdłuż ulicy Słowackiego.  

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

Ad.20. Zamknięcie XX sesji Rady Miasta Kobyłka. 
 Przewodnicząca Rady Ewa Jaźwińska zamknęła XX sesję Rady Miasta  
i poinformowała, że następna sesja planowana jest na dzień 27 czerwca 2016 r.   

 
Protokołowała:                                                                                   Przewodnicząca  

                           Rady Miasta Kobyłka 
 
Agata Gawrych                        Ewa Jaźwińska 


