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PROTOKÓŁ NR XLI/17 
z XLI sesji Rady Miasta Kobyłka 

z dnia 13 listopada 2017 r. 
 
Miejsce – Urząd Miasta Kobyłka  
Otwarcie sesji godz. 1430 zamknięcie 1700 

Obecnych –19 radnych  
Lista obecności radnych w załączeniu. 
 

Ad. 1. Otwarcie XLI sesji RM. 

Przewodnicząca Rady Miasta Ewa Jaźwińska po stwierdzeniu prawomocności obrad 
otworzyła XLI sesję Rady Miasta i powitała Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej Urszulę 
Stankiewicz, zarząd miasta: Burmistrza Miasta Kobyłka Roberta Roguskiego, , Zastępcę 
Burmistrza Piotra Grubka, Zastępcę Burmistrza Karinę Jaźwińską, Skarbnik Miasta Grażynę 
Mościcką, Sekretarz Miasta Elżbietę Jurczyk, mecenasa Karola Trzaskę, Kierowników wydziałów 
Urzędu Miasta Panią Elżbietę Szymanowską Kierownika Wydziału Infrastruktury, Panią Joannę 
Śmiecińską Kierownika Wydziału Gospodarki Przestrzennej, Zbigniewa Kolatorskiego Kierownika 
Wydziału Ochrony Środowiska, mieszkańców, internautów, przedstawicieli lokalnej prasy oraz 
radnych. 

 

Ad. 2. Przyjęcie porządku obrad XLI sesji RM. 
Przewodnicząca Rady przedstawiła i odczytała proponowany porządek.  

Porządek został przyjęty – 19 głosów za, 0 wstrzymujących, 0 przeciw. 

Ad. 3. Zatwierdzenie protokołu z XXXIX sesji RM. 

Przewodnicząca Rady Ewa Jaźwińska poddała pod głosowanie zatwierdzenie protokołu  
z XXXIX sesji RM. Protokół został przyjęty –19 głosów za, 0 wstrzymujących, 0 przeciw.  

Ad. 4. Zatwierdzenie protokołu z XL sesji RM. 

Przewodnicząca Rady Ewa Jaźwińska poddała pod głosowanie zatwierdzenie protokołu  
z XL sesji RM. Protokół został przyjęty –19 głosów za, 0 wstrzymujących, 0 przeciw.  

Ad. 5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności między sesjami. 

Burmistrza Miasta Robert Roguski odczytał sprawozdanie z działalności między sesjami (mat. 
w zał). 

Ad. 6. Sprawozdanie Przewodniczącej Rady Miasta z działalności między sesjami. 

Przewodnicząca Rady Miasta Ewa Jaźwińska odczytała sprawozdanie z działalności między 
sesjami (mat. w zał). 
 

Ad.7. Działalność OPS.  

Sprawozdanie z działalności przedstawiła Urszula Stankiewicz Kierownik OPS w Kobyłce. 
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Ad.8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich 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. 
Dyskusji brak.  
Stanowiska komisji za przejęciem uchwały. 
Uchwała XLI/360/17 została podjęta – 15 głosów za, 3 wstrzymujące, 1 przeciw. 

 
Ad. 9. 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 XLI/361/17 została podjęta – 15 głosów za, 3 wstrzymujące, 1 przeciw  

 
Ad. 10. 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 XLI/362/17 została podjęta – 15 głosów za, 3 wstrzymujące, 1 przeciw.  
 

Ad. 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od 
nieruchomości na rok 2018.  
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 XLI/363/17 została podjęta – 19 głosów za, 0 wstrzymujących, 0 przeciw.  
 

 

Ad. 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od 
środków transportowych na rok 2018. 
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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 XLI/364/17 została podjęta – 19 głosów za, 0 wstrzymujących, 0 przeciw.  
 
 

Ad. 13. 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 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku. 
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. 
Dyskusji brak. 
Uchwała XLI/365/17 została podjęta – 19 głosów za, 0 wstrzymujących, 0 przeciw.  
 

Ad. 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego dla działki ew. nr 173 obręb 0035,35 położonej przy 
ul. Warszawskiej w Kobyłce. 
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. 
Dyskusji brak. 
Uchwała XLI/366/17 została podjęta – 19 głosów za, 0 wstrzymujących, 0 przeciw.  

 

Ad. 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego dla działek ew. nr 81 i 82 obręb 0012,12 położonych 
przy ul. Szerokiej w Kobyłce. 
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. 
Dyskusji brak. 
Uchwała XLI/367/17 została podjęta – 19 głosów za, 0 wstrzymujących, 0 przeciw.  
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Ad. 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do 
rejestru żłobków i klubów dziecięcych.  
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. 
Dyskusji brak. 
Uchwała XLI/368/17 została podjęta – 18 głosów za, 0 wstrzymujących, 0 przeciw (1 os. nieobecna 
podczas głosowania).  

 

Ad. 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Miasta 
Kobyłka na 2018 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 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. 
Dyskusji brak. 
Uchwała XLI/369/17 została podjęta – 18 głosów za, 0 wstrzymujących, 0 przeciw (1 os. nieobecna 
podczas głosowania).  

 

Ad. 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do 
publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Miasto Kobyłka, które będą 
brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów 
za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia. 
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. 
Dyskusji brak. 
Uchwała XLI/370/17 została podjęta – 19 głosów za, 0 wstrzymujących, 0 przeciw. 

 

Ad. 19. Rozpatrzenie projektu uchwały uchylającej uchwałę Nr XXVIII/298/09 Rady 
Miejskiej w Kobyłce z dnia 14 stycznia 2009 r. w sprawie  zasad i warunków wyłapywania 
bezdomnych zwierząt oraz dalszego postępowania z tymi zwierzętami na terenie Gminy 
Kobyłka.  
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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. 
Dyskusji brak. 
Uchwała XLI/370/17 została podjęta – 19 głosów za, 0 wstrzymujących, 0 przeciw. 

 

Ad. 20. 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. 
Dyskusji brak. 
Uchwała XLI/371/17 została podjęta – 19 głosów za, 0 wstrzymujących, 0 przeciw. 

 

Ad. 21. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XIII/118/15 Rady Miasta 
Kobyłka z dnia 26 października 2015 r. 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.  
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. 
Dyskusji brak. 
Uchwała XLI/373/17 została podjęta – 19 głosów za, 0 wstrzymujących, 0 przeciw. 

 

Ad. 22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie pozostawienia bez rozpoznania skargi z 
dnia 27 sierpnia 2017r. 
Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej Konrad Kostrzewa przedstawił stanowisko Komisji 
Rewizyjne wobec wyświetlonego projektu uchwały.  
Projekt uchwały został wyświetlony. 
Uwag do formy i treści projektu uchwały nie zgłoszono. 
Dyskusji brak.  
Stanowiska komisji za przyjęciem uchwały. 
Dyskusji brak. 
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Uchwała XLI/374/17 została podjęta – 17 głosów za, 1 wstrzymujący, 0 przeciw (1 os nieobecna 
podczas głosowania). 

Ad. 23. Współpraca z Powiatem w zakresie budowy i remontów dróg powiatowych.  
Zastępca Burmistrza Miasta Piotr Grubek przedstawił informację dotyczącą współpracy z Powiatem 
w zakresie budowy i remontów dróg powiatowych.  
 
Ad. 24. Informacja o realizacji zadań oświatowych za rok 2016/2017. 
Informację o realizacji zadań oświatowych za rok 2016/2017 przedstawiła Kierownik Wydziału 
Oświaty Anna Bielińska-Sobolewska.  

Ad. 25. Informacja o pozyskanych środkach z funduszy zewnętrznych na realizację zadań 
gminy oraz możliwości aplikacji o środki finansowe z nowej perspektywy finansowej.  

Informacja o pozyskanych środkach z funduszy zewnętrznych na realizację zadań gminy oraz 
możliwości aplikacji o środki finansowe z nowej perspektywy finansowej przedstawił szczegółowo 
Zastępca Burmistrza Miasta Piotr Grubek.  

Ad.26. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych. 

Radny Jarosław Dąbrowski zapytał o ul. Nową oraz o termin wykonania tej ulicy. 

Radna Beata Dąbrowska zawnioskowała o nadzór nad inwestycjami i doprowadzaniem dróg 
do stanu sprzed inwestycji, radna zwróciła również uwagę w sprawie równania i utwardzania 
dróg. 

Przewodnicząca Rady Ewa Jaźwińska zawnioskowała o dodatkowy nadzór policji oraz  o 
odholowywanie aut stojących przy wjeździe w ul. Nową (utrudnienia na mieszkańców 
wyjeżdżających z posesji). 

Radny Jakub Kowaleczko zwrócił uwagę na podtapianie osiedla Jędrzejek szczególnie ulic 
Legionów Polskich oraz Serwituckiej. Radny zasugerował również zmianę planu 
zagospodarowania dla ww. dzielnicy.  

Radna Alina Stefaniak poprosiła o przywrócenie ul. Norweskiej do stanu jak sprzed inwestycji, 
radna podziękowała Pani Elżbiecie Szymanowskiej za nasadzenie drzew wzdłuż placu zabaw i 
wydzielenia tam miejsc parkingowych. Radna zapytała również o targi pracodawców i osób 
poszukujących pracy.  

Radny Konrad Kostrzewa zawnioskował o garby na ul. Prusa i Zagłoby.  

Na pytania radnych odpowiedzi udzielili: Burmistrz Miasta Robert Roguski, Zastępca 
Burmistrza Miasta Piotr Grubek, Zastępca Burmistrza Miasta Karina Jaźwińska. 

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

 

Ad.27. Zamknięcie XLI sesji Rady Miasta Kobyłka. 

 Przewodnicząca Rady Ewa Jaźwińska zamknęła XLI sesję Rady Miasta  
i poinformowała, że następna sesja planowana jest na dzień 20 grudnia 2017 r. 
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Protokołowała       Przewodnicząca   
                     Rady Miasta Kobyłka 

 
Agata Gawrych                     Ewa Jaźwińska  


