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PROTOKÓŁ NR XXVIII/16 
z XXVIII sesji Rady Miasta Kobyłka 

z dnia 28 listopada 2016 r. 
 
Miejsce – Urząd Miasta Kobyłka  
Otwarcie sesji godz. 1430 zamknięcie 1900 

Obecnych –21 radnych  
Lista obecności radnych w załączeniu. 
 

Ad. 1. Otwarcie XXVIII sesji RM. 

Przewodnicząca Rady Miasta Ewa Jaźwińska po stwierdzeniu prawomocności obrad 
otworzyła XXVIII sesję Rady Miasta i powitała zarząd miasta: Burmistrza Miasta Roberta 
Roguskiego, Zastępcę Burmistrza Piotra Grubka, Zastępca Burmistrza Karinę Jaźwińską,  Skarbnik 
Miasta Grażynę Mościcką, Sekretarz Miasta Elżbietę Jurczyk, mecenasa Karola Trzaskę, 
Kierownika Wydziału Infrastruktury Elżbietę Szymanowską, Kierownika Wydziału Oświaty 
Promocji i Spraw Społecznych Annę Bielinską-Sobolewską, Kierownika Wydziału Ochrony 
Środowiska Zbigniewa Kolatorskiego, mieszkańców, internautów, przedstawicieli lokalnej prasy 
oraz radnych. 

 

Ad. 2. Przyjęcie porządku obrad XXVIII sesji RM. 
 

Wiceprzewodnicząca Rady przedstawiła i odczytała proponowany porządek.  
Sekretarz Miasta Elżbieta Jurczyk poinformowała, że omyłkowo nie został umieszczony w 
porządku obrad projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Miasta Kobyłka na 
2017 rok z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy 
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, dlatego też 
zawnioskowała o wprowadzenie ww. projektu.  
Przewodnicząca Rady Ewa Jaźwińska poddała pod głosowanie porządek obrad z 
wprowadzonym projektem uchwały w pkt 20. Głosowanie: 21 głosów za wprowadzeniem 
projektu uchwały, 0 przeciw, 0 wstrzymujących 

Porządek został przyjęty – 21 głosów za, 0 wstrzymujących, 0 przeciw. 

Ad. 3. Zatwierdzenie protokołów z XXVI i XXVII sesji RM. 

Przewodnicząca Rady Ewa Jaźwińska poddała pod głosowanie zatwierdzenie protokołów  
z XXVI i XXVII sesji RM. Protokoły zostały przyjęte –21 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.  Rozpatrzenia projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XVIII/165/16 Rady 
Miasta Kobyłka z dnia 21 marca 2016 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowej 
pożyczki w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 
Warszawie w ramach programu LEMUR – Energooszczędne Budynki Użyteczności 
publicznej na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa hali sportowej z częścią dydaktyczną 
przy Zespole Szkół Publicznych Nr 3 przy ul. Ks.Marcina Załuskiego 57 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 przejęciem uchwały. 
Uchwała XXVIII/239/16 została podjęta – 21 głosów za, 0 wstrzymujących, 0 przeciw. 

 
Ad. 7. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Miasta Kobyłka  na lata 2016-2031.  
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 XXVIII/240/16 została podjęta – 17 głosów za, 4 wstrzymujące, 0 przeciw. 

 
Ad. 8. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę budżetową Miasta Kobyłka na 
2016 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 XXVIII/241/16 została podjęta – 17 głosów za, 4 wstrzymujące, 0 przeciw. 
 
Ad. 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ul. ks. gen. S. Brzóski w 
Kobyłce. 
Zastępca Burmistrza Piotr Grubek zgłosił autopoprawkę oraz udzielił informacji dotyczących 
projektu uchwały. 
Projekt uchwały został wyświetlony.  
Uwag do formy i treści projektu uchwały nie zgłoszono. 
Dyskusji brak.  
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Stanowiska komisji za przyjęciem uchwały. 
Uchwała XXVIII/242/16 została podjęta – 17 głosów za, 3 wstrzymujące, 1 przeciw 
 

Ad. 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ul Bohaterów Ossowa w 
Kobyłce. 
Zastępca Burmistrza Piotr Grubek udzielił 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 XXVIII/243/16 została podjęta – 21 głosów za, 0 wstrzymujących, 0 przeciw 

 
Ad. 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nabycia nieruchomości przeznaczonych 
pod ulicę Lotników w Kobyłce. 
Zastępca Burmistrza Piotr Grubek udzielił 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 XXVIII/244/16 została podjęta – 21 głosów za, 0 wstrzymujących, 0 przeciw 

 

Ad. 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego 
zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Miasta Kobyłka na 
okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.  
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 XXVIII/245/16 została podjęta – 21 głosów za, 0 wstrzymujących, 0 przeciw 
 

Ad. 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie aktualizacji „Założeń do planu 
zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Kobyłka”. 
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. 
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Uchwała XXVIII/246/16 została podjęta – 20 głosów za, 0 wstrzymujących, 0 przeciw (1 os. 
nieobecna podczas głosowania). 

 

Ad. 14. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę 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 wykorzystania.   
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 XXVIII/247/16 została podjęta – 20 głosów za, 0 wstrzymujących, 0 przeciw (1 os. 
nieobecna podczas głosowania). 

 

Ad.15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Programu Ochrony 
Zdrowia Psychicznego na rok 2017.  
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 XXVIII/248/16 została podjęta – 20 głosów za, 0 wstrzymujących, 0 przeciw (1 os. 
nieobecna podczas głosowania). 

 

Ad. 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu 
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 
2017-2019. 

 
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 XXVIII/249/16 została podjęta – 20 głosów za, 0 wstrzymujących, 0 przeciw ( 1 os. 
nieobecna podczas głosowania). 
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Ad. 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017.  

 
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 XXVIII/250/16 została podjęta – 20 głosów za, 0 wstrzymujących, 0 przeciw (1 os. 
nieobecna podczas głosowania) 
 

Ad.18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu 
Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017.  
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 XXVIII/251/16 została podjęta – 20 głosów za, 0 wstrzymujących, 0 przeciw (1 os. 
nieobecna podczas głosowania) 

 
Ad.19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu promocji zdrowia 
polegającego na zapobieganiu chorobom i urazom w szkołach prowadzonych przez Miasto 
Kobyłka i udzielenia dotacji na jego realizację.  
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 XXVIII/252/16 została podjęta – 20 głosów za, 0 wstrzymujących, 0 przeciw (1 os. 
nieobecna podczas głosowania) 

 

Ad.20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Miasta 
Kobyłka na 2017 rok z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w 
art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie. 
Zastępca Burmistrza Karina Jaźwińska 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 XXVIII/253/16 została podjęta – 19 głosów za, 1 wstrzymujący, 0 przeciw (1 os. 
nieobecna podczas głosowania). 
 
Ad. 21. Wręczenie wyróżnień dla zasłużonych sportowców.  
Przewodnicząca Rady Ewa Jaźwińska wraz z Burmistrzem Miasta Robertem Roguskim wręczyli 
wyróżnienia sportowcom :  

- Kamilowi Ruta zawodnikowi MKS Wicher, Wielokrotnemu Mistrzowi Świata i Europy w 
kickboxingu,  

- Grzegorzowi Pluta złotemu medaliście igrzysk paraolimpijskich w szermierce na wózkach.  
- Patrykowi Kuryłek zawodnikowi MKS Wicher, złotemu medaliście Mistrzostw Polski 
Kickboxingu w kategorii wagowej do 57 kg.  

 

Ad. 22. Informacja o realizacji zadań oświatowych za rok 2015/2016. 
Informację o realizacji zadań oświatowych w formie prezentacji przedstawiła Kierownik Wydziału 
Oświaty Promocji i Spraw Społecznych Anna Bielińska-Sobolewska.  

Ad. 23. Informacja o realizacji przedsięwzięcia w ramach PPP – projekt „Kobyłka Dom”. 
Przewodnicząca Rady Ewa Jaźwińska powitała Prezesa Zarządu Kobyłka Dom Sp. z o.o. 
Stanisława Albinowskiego, Prezesa Multibud Investment udziałowca i wspólnika Spółki Kobyłka 
Dom Wojciecha Ciurzyńskiego, Członka Zarządu Spółki Kobyłka Dom Przemysława Cichockiego. 
Zaproszeni goście pokrótce opowiedzieli o I etapie realizacji przedsięwzięcia.  

Radny Piotr Karpienia zapytał kiedy rusza II etap przedsięwzięcia. Odpowiedzi udzielił 
Wojciech Ciurzyński Prezes Multibud Investment udziałowiec i wspólnik Spółki Kobyłka Dom. 

Przewodnicząca Rady Ewa Jaźwińska zapytała o cenę za m2 mieszkania. Odpowiedzi udzielił 
Prezes Zarządu Kobyłka Dom Sp. z o.o. Stanisław Albinowski.  

Ad. 24. Działalność OPS (wolontariat, osoby bezdomne i będące w trudnej sytuacji 
materialnej).  
Informacji udzieliła Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobyłce Pani Urszula Stankiewicz.  

 

Ad. 25. Działalność Komisariatu Policji.  
Informacji udzielił Komendant Komisariatu Policji w Kobyłce Zbigniew Ostrowski.  
Radna Beata Dąbrowska poinformowała i poprosiła o patrole w okolicach ul. Nadarzyn gdzie 
pojawił się ekshibicjonista.  
Radny Piort Karpienia poprosił o reakcję policji w sprawie parkujących aut na ciągu pieszo-
rowerowym wzdłuż ul. Zagańczyka. 
Wiceprzewodnicząca Rady Hanna Łach poprosiła o częstsze kontrole placów zabaw.  
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Ad. 26. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych. 
 
Radna Beata Dąbrowska zapytała o komisję, która powstała w sprawie monitorowania 
modernizacji kolei i budowy trasy S8. Wyjaśnień udzieliła Przewodnicząca Rady Miasta 
Kobyłka Ewa Jaźwińska informując, że 17 października Zarządzeniem Burmistrza nr 233/2016 
został powołany zespół ds. monitorowania przebiegu realizacji modernizacji linii kolejowej 
E75 Rail Baltica i budowy drogi ekspresowej S8 na terenie Miasta Kobyłka. Przewodnicząca 
wspomniała również, że w skład zespołu wchodzą: zarząd miasta, kierownicy merytorycznych 
wydziałów oraz radni tj. Przewodnicząca Rady Ewa Jaźwińska oraz radny Paweł Potocki. 
Wiceprzewodnicząca Rady Hanna Łach odczytała interpelację radnego Jakuba Kowaleczko 
wraz z odpowiedzią.  
Przewodnicząca Rady Ewa Jaźwińska odczytała pytania internautów, na które odpowiedzi 
udzielił: Burmistrz Miasta Robert Roguski, Zastępca Burmistrza Piotr Grubek oraz Zastępca 
Burmistrza Karina Jaźwińska.  

 
 

Ad.27. Zamknięcie XXVIII sesji Rady Miasta Kobyłka. 
 Przewodnicząca Rady Ewa Jaźwińska zamknęła XXVIII sesję Rady Miasta  
i poinformowała, że następna sesja, na której uchwalany będzie budżet na 2017 rok planowana jest 
na dzień 12 grudnia 2016 r.   

 
Protokołowała:                                                                                  Wiceprzewodnicząca  

                           Rady Miasta Kobyłka 
 
Agata Gawrych                        Hanna Łach 


