
 
 

 
 

                                                                                                     Kobyłka, dnia 18 lutego 2019 r. 
BRM.0002.6.2019                  
 
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.  
z 2018 r., poz. 994 z późn. zm) - zwołuję VI sesję Rady Miasta Kobyłka w dniu 28 lutego 2019 
roku (czwartek) o godz. 16.00 w siedzibie Urzędu Miasta w Kobyłce przy  
ul. Wołomińskiej 1. 
 

Proponowany porządek VI sesji Rady Miasta Kobyłka: 

1. Otwarcie VI sesji Rady Miasta. 

2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad. 

3. Zatwierdzenie protokołu z IV sesji Rady Miasta. 

4. Zatwierdzenie protokołu z V sesji Rady Miasta. 

5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności między sesjami. 

6. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miasta z działalności między sesjami. 

7. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Miasta Kobyłka  na lata 2019-2031.  

8. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę budżetową Miasta Kobyłka na 
2019 rok. 

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Stefanówka w Kobyłce.  

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenu położonego przy ulicy Napoleona w Kobyłce.  

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie od 
Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Kobyłce przy ulicach: Warszawskiej, 
Ceglanej i Nadarzyn.  

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości położonych  
w Kobyłce w rejonie ul. Przyjacielskiej.  

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikaty od 
opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na 
cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. 

14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nabycia lokalu użytkowego w budynku 
wielorodzinnym, położonym w Kobyłce przy  ul. Leśnej 8 wraz z udziałem w prawie 
własności nieruchomości wspólnej. 

15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania aktualizacji 
„Strategii Rozwoju Miasta Kobyłka do roku 2030”. 



 
 

 
 

16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 8 listopada 2018 r. 
przekazanej przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Warszawie w dniu  
14 stycznia 2019r. 

17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 13 stycznia 2019 r. 
przekazanej przez Wojewodę Mazowieckiego w dniu 16 stycznia 2019r. 

18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 13 stycznia 2019 r. 
przekazanej przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska  
w dniu 23stycznia 2019 roku.  

19. Pytania od mieszkańców.  

20. Postulaty, wnioski i oświadczenia radnych.  

21. Zamknięcie VI sesji Rady Miasta Kobyłka. 

 

                       Przewodniczący 
       Rady Miasta Kobyłka              
          Kamil Kowaleczko                                                                           


