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PROTOKÓŁ NR XXXVII/17 
z XXXVII sesji Rady Miasta Kobyłka 

z dnia 26 czerwca 2017 r. 
 
Miejsce – Urząd Miasta Kobyłka  
Otwarcie sesji godz. 1430 zamknięcie 1700 

Obecnych –19 radnych  
Lista obecności radnych w załączeniu. 
 

Ad. 1. Otwarcie XXXVII sesji RM. 

Przewodnicząca Rady Miasta Ewa Jaźwińska po stwierdzeniu prawomocności obrad 
otworzyła XXXVII sesję Rady Miasta i powitała Dyrektorów i Kierowników jednostek 
organizacyjnych, Kierowników wydziałów Urzędu Miasta , zarząd miasta: Burmistrza Miasta 
Kobyłka Roberta Roguskiego, Zastępcę Burmistrza Karinę Jaźwińską, Skarbnik Miasta Grażynę 
Mościcką, Sekretarz Miasta Elżbietę Jurczyk, mecenasa Karola Trzaskę, mieszkańców, internautów, 
przedstawicieli lokalnej prasy oraz radnych. 

 

Ad. 2. Przyjęcie porządku obrad XXXVII sesji RM. 
 

Przewodnicząca Rady przedstawiła i odczytała proponowany porządek.  

Porządek został przyjęty – 18 głosów za, 0 wstrzymujących, 0 przeciw. 

Ad. 3. Zatwierdzenie protokołu z XXXV sesji RM. 

Przewodnicząca Rady Ewa Jaźwińska poddała pod głosowanie zatwierdzenie protokołu  
z XXXV sesji RM. Protokół został przyjęty –18 głosów za, 0 wstrzymujących, 0 przeciw.  

Ad. 4. Zatwierdzenie protokołu z XXXVI sesji RM. 

Przewodnicząca Rady Ewa Jaźwińska poddała pod głosowanie zatwierdzenie protokołu  
z XXXVI sesji RM. Protokół został przyjęty –18 głosów za, 0 wstrzymujących, 0 przeciw.  

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 2016 rok: 
a. sprawozdanie finansowe Miasta Kobyłka za 2016 rok; 

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

b. sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Kobyłka za 2016 rok; 
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Informacji dotyczących sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Kobyłka za 2016 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 2016 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 2016 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 XXXVII/323/17 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 2016 rok: 
a. odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi 
Miasta Kobyłka za 2016 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 2016 rok; 

Wiceprzewodnicząca Rady Hanna Łach odczytała opinię RIO. 
c. głosowanie nad uchwałą w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Kobyłka 
za 2016 rok. 
Projekt uchwały został wyświetlony. 
Uwag do formy i treści projektu uchwały nie zgłoszono. 
Dyskusji brak.  
Stanowiska komisji: za przyjęciem  
Uchwała XXXVII/324/17 została podjęta – 16 głosów za, 0 przeciw, 3 wstrzymujące. 

 
Ad. 8. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Miasta Kobyłka  na lata 2017-2031.  
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 XXXVII/325/17 została podjęta – 16 głosów za, 2 wstrzymujące, 0 przeciw (1 osoba 
nieobecna podczas głosowania). 
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Ad. 9. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę budżetową Miasta Kobyłka na 
2017 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. 
Dyskusji brak. 
Uchwała XXXVII/326/17 została podjęta – 17 głosów za, 2 wstrzymujące, 0 przeciw. 

Ad. 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia zakresu i formy informacji  
o przebiegu wykonania budżetu Miasta Kobyłka, informacji o kształtowaniu się wieloletniej 
prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych 
samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej oraz samorządowych instytucji kultury za 
pierwsze półrocze roku budżetowego.  

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. 
Dyskusji brak. 
Uchwała XXXVII/327/17 została podjęta – 19 głosów za, 0 wstrzymujących, 0 przeciw. 

 
Ad. 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenu położonego przy ul. Nadarzyn w Kobyłce.  
 
Agnieszka Lewczyk pracownik Wydziału Gospodarki Przestrzennej udzieliła szczegółowych 
informacji dotyczących projektu uchwały, po czym oddała głos projektantowi planu Cezaremu 
Maliszewskiemu.  
Projekt uchwały został wyświetlony.  
Uwag do formy i treści projektu uchwały nie zgłoszono. 
Dyskusji brak.  
Przewodnicząca Rady Ewa Jaźwińska poinformowała, że w dniach od 17 lutego do 17 marca 2017 
r. ww. projekt planu miejscowego został wyłożony do wglądy publicznego w dniu 15 marca odbyła 
się dyskusja publiczna. 
Do dnia 31 marca 2017 r. mieszkańcy mogli składać uwagi. Złożono dwie uwagi. 
Pierwsza złożona przez osoby fizyczne składała się dwóch punktów, druga złożona przez 
Stowarzyszenie  Nasza Ziemia składała się z sześciu punktów. 
Powyższy plan miejscowy ponownie skierowany został do Rady Miasta do uchwalenia z uwagi na  
rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Mazowieckiego, który wskazał m.in. na brak wrysowanej 
strefy ochronnej od terenów zamkniętych.  
Wiceprzewodnicząca Rady Hanna Łach odczytała treści zgłoszonych uwag. 
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Uwaga 1 pkt.1 zgłoszona 21.03. 2017 r. przez osoby fizyczne  

Sprzeciw wobec budowy parkingu, który zasłoni domy mieszkańców ul. Nadarzyn, ul. 
Turowskiej  
i ul. Ks. J. Poniatowskiego, oraz spowoduje zwiększenie ruchu samochodowego i nasilenie 
zjawisk takich jak hałas, kurz, spaliny itp. 

Uwaga nieuwzględniona. 

Rozstrzygnięcie: Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Miasta Kobyłka przedmiotowy teren został wskazany pod parking z 
dopuszczeniem usług nieuciążliwych. Za tekstem studium stwierdza się, że na przedmiotowym 
obszarze dopuszcza się realizację inwestycji  
w formie parkingu powierzchniowego lub wielopoziomowego. Mając na względzie powyższe 
oraz dyspozycję zawartą w art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym o obowiązku sporządzenie planu miejscowego zgodnie z 
zapisami studium stwierdza się, że plan realizuje kierunek zagospodarowania tego terenu 
wskazany w ww. studium.  Ponadto, określone w planie zasady zagospodarowania terenu nie 
przesądzają o ostatecznej formie przedsięwzięcia,  
a rozmieszczenie obiektów na terenie objętym planem w stosunku do istniejących budynków na 
działkach sąsiednich podlega regulacjom przepisów odrębnych, w szczególności techniczno-
budowlanych, w tym przeciwpożarowych, nasłonecznienia pomieszczeń przeznaczonych na 
pobyt ludzi, itd.   W zakresie ochrony środowiska plan zawiera szereg ustaleń, których celem 
jest zminimalizowanie negatywnych skutków jego uchwalenia, zaś sporządzona prognoza 
oddziaływania na środowisko nie wykazała znaczącego wpływu ustaleń przedmiotowego 
dokumentu na jakość środowiska.  

Głosowanie: 18 głosów za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący – uwaga nieuwzględniona.  

Uwaga 1 pkt. 2 zgłoszona 21.03.2017 r. przez osoby fizyczne  

Wniosek o zmianę lokalizacji inwestycji. Stwierdzenie o niekorzystnym działaniu oświetlenia 
przyszłego obiektu, spadku wartości okolicznych działek, pogorszeniu bezpieczeństwa, 
negatywnego wpływu na zdrowie. 

Uwaga nieuwzględniona. 

Rozstrzygnięcie: Obszar objęty planem jest zgodny z uchwałą intencyjną w sprawie 
przystąpienia do jego sporządzenia. Wnioskowana zmiana lokalizacji parkingu dotyczy 
nieruchomości położonych poza planem i w tej procedurze nie może być przedmiotem 
rozpatrzenia. Natomiast w przypadku stwierdzenia obniżenia wartości nieruchomości w związku 
z uchwaleniem planu wnioskodawcom przysługuje prawo do żądań odszkodowawczych w trybie 
art. 36 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym. 

Głosowanie: 18 głosów za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący – uwaga nieuwzględniona.  
 
Uwaga 2 pkt. 1 zgłoszona 31.03.2017 r. przez Stowarzyszenie Nasza Ziemia.  
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Szczegółowo ustalić rodzaj budowanego parkingu - powierzchniowy czy garaż 
wielopoziomowy. Uwaga iż nie mogą one podlegać takiej samej ocenie wpływu na środowisko. 
Uwaga nieuwzględniona.  

Rozstrzygnięcie: Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Miasta Kobyłka, plan dopuszcza realizację zarówno parkingu powierzchniowego 
jak i garażu wielopoziomowego - rozstrzyganie o formie parkingu i tym samym ograniczanie 
możliwości zagospodarowania terenu na tym etapie jest nieuzasadnione. Natomiast ocena 
wpływu na środowisko określona w  prognozie oddziaływania na środowisko miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego uwzględnia obie możliwe formy realizacji obiektu. 

Głosowanie: 19 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących – uwaga nieuwzględniona.  

Uwaga 2 pkt. 2 zgłoszona 31.03.2017 r. przez Stowarzyszenie Nasza Ziemia. 

Uwaga o gazociągu średniego ciśnienia przebiegającym przez teren planowanego parkingu i 
wyrażenie obawy o niezgodność inwestycji z art. 7 Ustawy z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo 
budowlane oraz Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dn. 30 lipca 2001 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe. 

Uwaga nieuwzględniona.  

Rozstrzygnięcie : Uwaga odnosi się do przepisów odrębnych, które muszą być uwzględnione na 
etapie opracowania projektu inwestycji. Przywoływanie przepisów aktów prawnych wyższego 
rzędu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jest niezgodne z zasadami 
techniki prawodawczej. Ponadto w planie określono zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów infrastruktury technicznej, które będą mieć zastosowanie w przypadku realizacji 
inwestycji i konieczności przebudowy istniejącego gazociągu średniego ciśnienia. 

Głosowanie: 19 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących – uwaga nieuwzględniona.  

Uwaga 2 pkt. 3 zgłoszona 31.03.2017 r. przez Stowarzyszenie Nasza Ziemia. 

Uwaga o nieokreśleniu w części tekstowej planu statusu budynków mieszkalnych pomiędzy 
planowanym parkingiem a ekranami akustycznymi i w konsekwencji brak oceny wpływu na 
środowisku przedmiotowej inwestycji. 

Uwaga nieuwzględniona.  

Rozstrzygnięcie: Ocena wpływu na środowisko została określona w prognozie oddziaływania na 
środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Natomiast warunki 
sytuowania nowych obiektów względem istniejącej zabudowy uregulowane są w przepisach 
odrębnych. Ponadto, plan miejscowy nie może zawierać regulacji odnoszących się do obszarów 
położonych poza jego granicami. W tej części uwaga bezpodstawna. 

Głosowanie: 19 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących – uwaga nieuwzględniona.  

Uwaga 2 pkt. 4 zgłoszona 31.03.2017 r. przez Stowarzyszenie Nasza Ziemia. 
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Uwaga o konieczności wykonania poprawnego opracowania ekofizjograficznego do planu. W 
prognozie oddziaływania planu na środowisko posiłkowano się aktualnym opracowaniem 
ekofizjograficznym (2006 r.) i na dwóch zapożyczonych mapach widnieją nieaktualne 
informacje dotyczące stawu i oczka wodnego. 

Uwaga nieuwzględniona. 

Rozstrzygnięcie: Uwaga bezzasadna. Przedmiotowy staw i oczko wodne nie dotyczą obszaru 
objętego planem. Ponadto zakres informacyjny map, których dotyczy uwaga, obejmuje warunki 
ekofizjograficzne i szatę roślinną, nie jest to zatem przedstawienie stanu istniejącego pokrycia 
terenu. 

Głosowanie: 19 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących – uwaga nieuwzględniona. 

Uwaga 2 pkt. 5 zgłoszona 31.03.2017 r. przez Stowarzyszenie Nasza Ziemia. 

 

Ustalić realny wpływ na środowisko człowieka garażu wielopoziomowego - uwaga o wpływie 
na otoczenie rodzin mieszkających między planowaną inwestycją a ekranami akustycznymi. 

Uwaga nieuwzględniona. 

Rozstrzygnięcie: Wpływ przedmiotowej inwestycji na środowisko został przedstawiony w 
prognozie oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 
Natomiast możliwości realizacji obiektu w odniesieniu do istniejących budynków mieszkalnych, 
w szczególności odległości wynikające z ochrony przeciwpożarowej, zacieniania, zapewnienia 
dostępu do światła dziennego, itd. regulują przepisy odrębne. 

Głosowanie: 17 głosów za, 0 przeciw, 2 wstrzymujące – uwaga nieuwzględniona. 

Uwaga 2 pkt. 6 zgłoszona 31.03.2017 r. przez Stowarzyszenie Nasza Ziemia. 

 
Wykonać badania geologiczne terenu pod parking wielopoziomowy, w związku z narażeniem 
na wstrząsy w wyniku usytuowania w pobliżu torów kolejowych, które mogą mieć wpływ na 
trwałość konstrukcji budynku. 

Uwaga nieuwzględniona. 

Rozstrzygnięcie: Żądanie wykracza poza zakres procedury sporządzania planu. Badania 
geotechniczne gruntu na potrzeby lokalizacji parkingu wielopoziomowego stanowią element 
dokumentacji w ramach procesu budowlanego.   

Głosowanie: 19 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących – uwaga nieuwzględniona.  
 
Przewodnicząca Rady Ewa Jaźwińska odczytała, że Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z 
dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 
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20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. 
U. z 2017 r. poz. 1073), w związku z Uchwałą Nr XX/190/16 Rady Miasta Kobyłka z dnia 30 
maja 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenu położonego przy ul. Nadarzyn w Kobyłce, zmienioną Uchwałą Nr 
XXXI/274/17 Rady Miasta Kobyłka z dnia 30 stycznia 2017 r., zmieniającą Uchwałę Nr 
XX/190/16 Rady Miasta Kobyłka z dnia 30 maja 2016 r.w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ul. 
Nadarzyn w Kobyłce, stwierdzając, że miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
terenu położonego przy ul. Nadarzyn w Kobyłce nie narusza ustaleń studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Kobyłka zatwierdzonego Uchwałą Nr 
XLIV/447/10 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 25.05.2010 r., zmienionego Uchwałą Nr 
XXXVIII/384/14 Rady Miasta Kobyłka z dnia 03.02.2014 r. oraz Uchwałą Nr XXVI/224/16 
Rady Miasta Kobyłka z dnia 10.10.2016 r. 
 

Stanowiska komisji za przyjęciem uchwały. 
Uchwała XXXVII/328/17 została podjęta – 19 głosów za, 0 wstrzymujących, 0 przeciw . 
 

Ad. 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ul. Napoleona 
w Kobyłce. 
Agnieszka Lewczyk pracownik Wydziału Gospodarki Przestrzennej 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 XXXVII/329/17 została podjęta – 18 głosów za, 1 wstrzymujący, 0 przeciw . 
 

Ad. 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ul. Ustronie  
w Kobyłce. 
Agnieszka Lewczyk pracownik Wydziału Gospodarki Przestrzennej 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 XXXVII/330/17 została podjęta – 19 głosów za, 0 wstrzymujących, 0 przeciw. 

 

Ad. 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nabycia nieruchomości położonej  
w Kobyłce przy ul. Legionów Polskich.  
Agnieszka Lewczyk pracownik Wydziału Gospodarki Przestrzennej udzieliła szczegółowych 
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 XXXVII/331/17 została podjęta – 19 głosów za, 0 wstrzymujących, 0 przeciw. 
 

Ad. 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej  
w Kobyłce przy ul. Ejtnera. 
Agnieszka Lewczyk pracownik Wydziału Gospodarki Przestrzennej 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 XXXVII/332/17 została podjęta – 19 głosów za, 0 wstrzymujących, 0 przeciw. 
 

Ad. 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół 
Publicznych Nr 1 w Kobyłce, w skład którego wchodzi jedynie Publiczna Szkoła Podstawowa 
Nr 1 im. Zofii Nałkowskiej i Publiczne Gimnazjum  z Oddziałami Dwujęzycznymi Nr 1 w 
Kobyłce w Publiczną Szkołę Podstawową z Oddziałami Dwujęzycznymi Nr 1 im. Zofii 
Nałkowskiej w Kobyłce.  

 
Kierownik Wydziału Oświaty 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 XXXVII/333/17 została podjęta – 19 głosów za, 0 wstrzymujących, 0 przeciw. 
 

Ad. 17. Rozpatrzenie Projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia 
dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi 
Nr 2 im. Bohaterów Bitwy Ossowskiej w Kobyłce w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową 
z Oddziałami Integracyjnymi Nr 2 im. Bohaterów Bitwy Ossowskiej w Kobyłce.  
 
Kierownik Wydziału Oświaty 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 XXXVII/334/17 została podjęta – 19 głosów za, 0 wstrzymujących, 0 przeciw. 
 

Ad.18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół 
Publicznych Nr 3 im. Karola Wojtyły w Kobyłce, w skład którego wchodzi jedynie Publiczna 
Szkoła Podstawowa Nr 3 i Publiczne Gimnazjum Nr 3 w Kobyłce w Publiczną Szkołę 
Podstawową z Oddziałami Sportowymi Nr 3 im. Karola Wojtyły.  
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Kierownik Wydziału Oświaty 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 XXXVII/335/17 została podjęta – 19 głosów za, 0 wstrzymujących, 0 przeciw. 
 

Ad.19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Umowy 
Partnerskiej pomiędzy Miastem Kobyłka, a Miastem stołecznym Warszawą, dotyczącej 
realizacji projektu pn. „Promocja gospodarcza Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego 
(WOF Expo)”. 
Pracownik Biura Strategii i Funduszy Zewnętrznych Jolanta Olszewska 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 XXXVII/336/17 została podjęta – 19 głosów za, 0 wstrzymujących, 0 przeciw. 
 

Ad. 20. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej Uchwałę nr XXX/267/16 Rady 
Miasta Kobyłka z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu 
Rewitalizacji Miasta Kobyłka „LUDZIE – PRZESTRZEŃ –DZIAŁANIE”. 
Pracownik Biura Strategii i Funduszy Zewnętrznych Jolanta Olszewska 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 XXXVII/337/17 została podjęta – 18 głosów za, 0 wstrzymujących, 0 przeciw (1 osoba 
nieobecna. 
 

Ad. 21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Umowy 
Partnerskiej pomiędzy  Miastem Kobyłka a Miastem stołecznym Warszawą, dotyczącej 
realizacji projektu pn. „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)” 
w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru 
Funkcjonalnego. 
Pracownik Biura Strategii i Funduszy Zewnętrznych Jolanta Olszewska 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 XXXVII/338/17 została podjęta – 19 głosów za, 0 wstrzymujących, 0 przeciw. 
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Ad. 22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zespołu 
Szkół Nr 2 w Kobyłce. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej odczytał opinię komisji dotyczącą ww. skargi.  
Projekt uchwały został wyświetlony. 
Uwag do formy i treści projektu uchwały nie zgłoszono. 
Dyskusji brak.  
Stanowiska komisji za przyjęciem uchwały. 
Uchwała XXXVII/339/17 została podjęta – 19 głosów za, 0 wstrzymujących, 0 przeciw. 
 

 

Ad. 23. Informacja o działaniach podjętych w kierunku przygotowania letniego wypoczynku 
dla dzieci i młodzieży w formie stacjonarnej i wyjazdowej organizowanej przez gminne 
jednostki organizacyjne i organizacje pozarządowe.  

Anna Bielińska-Sobolewska Kierownik Wydziału Oświaty przedstawiła informację o działaniach 
podjętych w kierunku przygotowania letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży w formie 
stacjonarnej i wyjazdowej organizowanej przez gminne jednostki organizacyjne i organizacje 
pozarządowe.  
 

Ad. 24. Podsumowanie realizacji programu współpracy miasta Kobyłka z organizacjami 
pozarządowymi za rok 2016.  

Anna Bielińska-Sobolewska Kierownik Wydziału Oświaty przedstawiła w postaci prezentacji 
podsumowanie realizacji programu współpracy miasta Kobyłka z organizacjami 
pozarządowymi za rok 2016.  

 
 

Ad.21. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych. 

Radna Agnieszka Czerederecka zapytała o dyżury przedszkoli w okresie wakacyjnym..  

Wiceprzewodnicząca Rady Hanna Łach odczytała interpelację radnego Jakuba Kowaleczko 
wraz z odpowiedzią Burmistrza Miasta.  

Radny Jarosław Dąbrowski zapytał o ul. Nową oraz o chodnik na ulicy Wołomińskiej.  

Radna Alina Stefaniak zapytała o dostępność placu zabaw dla dzieci przedszkolnych przy 
ZSP2 w związku ze złamanym drzewem,  o przekształcenie trawnika przy ul. Rumuńskiej w 
parking oraz poprosiła o załatanie dziur u zbiegu ulic Majdańskiej i Nadarzyn.  

Radna Beata Dąbrowska zapytała o przejście podziemne oraz o naprawę chodnika w ulicy 
Granicznej.  

Na pytania radnych odpowiedzi udzielili: Burmistrz Miasta Karina Jaźwińska, Kierownik 
Wydziału Infrastruktury Elżbieta Szymanowska oraz Kierownik Wydziału Oświaty Anna 
Bielińska-Sobolewska. 
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Ad.22. Zamknięcie XXXVII sesji Rady Miasta Kobyłka. 

 Przewodnicząca Rady Ewa Jaźwińska zamknęła XXXVII sesję Rady Miasta  
i poinformowała, że następna sesja planowana jest na dzień 28 sierpnia 2017 r.   

 

Protokołowała       Przewodnicząca   
                     Rady Miasta Kobyłka 

 
Agata Gawrych                     Ewa Jaźwińska  


