PROTOKÓŁ NR XXIX/16
z XXIX sesji Rady Miasta Kobyłka
z dnia 12 grudnia 2016 r.
Miejsce – Urząd Miasta Kobyłka
Otwarcie sesji godz. 1600 zamknięcie 1730
Obecnych –18 radnych
Lista obecności radnych w załączeniu.
Ad. 1. Otwarcie XXIX sesji RM.
Przewodnicząca Rady Miasta Ewa Jaźwińska po stwierdzeniu prawomocności obrad
otworzyła XXIX 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 XXIX sesji RM.
Wiceprzewodnicząca Rady przedstawiła i odczytała proponowany porządek.
Porządek został przyjęty – 18 głosów za, 0 wstrzymujących, 0 przeciw.
Ad. 3. Zatwierdzenie protokołu z XXVIII sesji RM.
Przewodnicząca Rady Ewa Jaźwińska poddała pod głosowanie zatwierdzenie protokołu
z XXVIII sesji RM. Protokoły zostały przyjęte –18 głosów za, 0 wstrzymujących, 0 przeciw.

Ad. 4. 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 XXIX/254/16 została podjęta – 14 głosów za, 4 wstrzymujące, 0 przeciw.
Ad. 5. 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.
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Uwag do formy i treści projektu uchwały nie zgłoszono.
Dyskusji brak.
Stanowiska komisji za przyjęciem uchwały.
Uchwała XXIX/255/16 została podjęta – 14 głosów za, 4 wstrzymujące, 0 przeciw.
Ad. 6. 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.
Wiceprzewodnicząca Rady Hanna Łach odczytała opinię RIO o przedłożonym przez Burmistrza
Miasta Kobyłka projekcie uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2031.
Projekt uchwały został wyświetlony.
Uwag do formy i treści projektu uchwały nie zgłoszono.
Dyskusji brak.
Stanowiska komisji za przyjęciem uchwały.
Uchwała XXIX/256/16 została podjęta – 14 głosów za, 4 wstrzymujące, 0 przeciw.
Ad. 7. Rozpatrzenie projektu uchwały budżetowej Miasta Kobyłka na 2017 rok.
1)
odczytanie projektu uchwały budżetowej;
Wiceprzewodnicząca Rady Hanna Łach odczytała projekt uchwały budżetowej.
2)
odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej;
Wiceprzewodnicząca Rady Hanna Łach odczytała opinię RIO – Uchwała Nr Wa.334.2016
z dnia 29 listopada 2016 roku.
3)
odczytanie opinii i wniosków Komisji Rady;
Przewodniczący Komisji Stałych Rady Miasta odczytali wnioski wypracowane na komisji. Komisje
wnioskowały o wykonanie dokumentacji projektowej drogi w ul. Pułaskiego. Radni zaproponowali
zdjęcie z planu wydatków na inwestycję z planu wydatków majątkowych na 2017 r. I pkt, plan
wydatków na inwestycje i zakupy inwestycje realizowane przez Miasto Kobyłka w 2017 r. Lp. 75
dział 900 rozdz. 90001 par. 6050 i przeniesienie tych środków na ww. dokumentacje projektową.
4)
przedstawienie stanowiska Burmistrza Miasta do wniosków Komisji Rady;
Skarbnik Miasta Grażyna Mościcka przedstawiła stanowisko Burmistrza Miasta do wniosków
Komisji Rady.
5)
przedstawienie autopoprawek Burmistrza do projektu uchwały budżetowej;
Skarbnik Miasta Grażyna Mościcka przedstawiła autopoprawki do projektu uchwały budżetowej.
6)
dyskusja nad projektem uchwały budżetowej, w tym nad wniesionymi propozycjami zmian i
autopoprawek
Brak.
7)
głosowanie wniosków Komisji Rady;
Przewodnicząca Rady Ewa Jaźwińska poddała pod głosowanie wnioski komisji z pkt. 3.
Głosowanie wniosków: 14 głosów za, 4 wstrzymujące, 0 przeciw.
Projekt uchwały został wyświetlony.
Uwag do formy i treści projektu uchwały nie zgłoszono.
Dyskusji brak.
Stanowiska komisji: za przyjęciem
Uchwała XXIX/257/16 została podjęta – 14 głosów za, 4 wstrzymujące, 0 przeciw.
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Ad. 8. 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 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 XXIX/258/16 została podjęta – 17 głosów za, 0 wstrzymujących, 0 przeciw (1 os.
nieobecna podczas głosowania).
Ad. 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia kryteriów obowiązujących
w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez
Miasto Kobyłka dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły.
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 XXIX/259/16 została podjęta – 17 głosów za, 0 wstrzymujących, 0 przeciw (1 os.
nieobecna podczas głosowania).
Ad. 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji
projektu pn. „Zagospodarowanie ogólnodostępnych terenów zieleni publicznej w mieście
Kobyłka”.
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 XXIX/260/16 została podjęta – 17 głosów za, 0 wstrzymujących, 0 przeciw (1 os.
nieobecna podczas głosowania).
Ad. 11. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
Radna Beata Dąbrowska poinformowała wszystkich o konkursie zorganizowanym przez
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Towarzystwo Przyjaciół Miasta Kobyłka z zakresu wiedzy o Stanisławie Szpotańskim.
Zastępca Burmistrza Piotr Grubek odczytał protest mieszkańców ul. Nadarzyn i Turowskiej
przeciwko planowanej budowy parkingu.
Radna Beata Dąbrowska zaproponowała zorganizowanie spotkania z protestującymi.

Ad.27. Zamknięcie XXIX sesji Rady Miasta Kobyłka.
Przewodnicząca Rady Ewa Jaźwińska zamknęła XXIX sesję
i poinformowała, że następna sesja planowana jest na dzień 28 grudnia 2016 r.
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