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                                                 P r o t o k o ł 

                        z obrad XV  Sesji VII  kadencji  Rady Miasta 

                       Rawa Mazowiecka  w dniu  15 kwietnia    2016r. 

 
 

Sesja Rady Miasta  odbyła się w  sali konferencyjnej  Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka . 
Uczestniczyło  15  radnych.  
 
Ponadto w sesji uczestniczyli: Burmistrz Miasta Dariusz Misztal , Z-ca Burmistrza Marek Pastusiak, 
Sebastian Gromek – Prezes Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp z o .o.  
  
Obrady XV  Sesji  otworzył Przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Sienkiewicz. 
Powitał zaproszonych gości  oraz radnych  przybyłych na Sesję. 
  
Na podstawie listy obecności  stwierdził prawomocność obrad. Obecnych 15 radnych.  
 
Przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Sienkiewicz poinformował, że posiedzenie  XV sesji  

Rady Miasta zostało zwołanie na wniosek Burmistrza Miasta.  
W uzasadnieniu wniosku Burmistrz przedstawił  konieczność zwołania nadzwyczajnej sesji z uwagi 
na zalecenia Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dotyczącego spółki 
Rawskie Wodociągi i Kanalizacja  Sp. Z o.o. złożonego w ramach konkursu zamkniętego nr POIi 
Ś.2.3/1/2015. 
Wniosek w załączeniu protokołu. 
 
Następnie Przewodniczący Rady  przedstawił proponowany porządek obrad: 
 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.  
 2.  Przyjęcie  porządku obrad.  
 3.  Upoważnienie Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka do akceptacji  założonych w Studium  
      wykonalności przedsięwzięcia pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji    
      Rawa Mazowiecka – Faza II” planów taryfowych wraz z ewentualną prognozą dopłat do taryf. 
 4. Interpelacje, zapytania. 
 5. Zakończenie obrad. 
 
Przewodniczący Rady zwrócił się z pytaniem czy są uwagi do proponowanego porządku obrad. 
Uwag nie było. 
Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie, głosowało 15 radnych. 
 
Ad 3.  Upoważnienie Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka do akceptacji  założonych w 

Studium wykonalności przedsięwzięcia pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w 

aglomeracji 

 Rawa Mazowiecka – Faza II” planów taryfowych wraz z ewentualną prognozą dopłat do taryf. 

 
Temat referował Marek Pastusiak Wiceburmistrz Miasta. 
Powiedział m.in. 
W przedłożonej uchwale  Radzie Miasta proponuje się upoważnienie Burmistrza Miasta Rawa 
Mazowiecka do akceptacji  założonych w Studium wykonalności przedsięwzięcia pn. „Uporządkowanie 
gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Rawa Mazowiecka – Faza II” planów taryfowych wraz  
z ewentualną prognozą dopłat do taryf. 
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Proponuje się przyjęcie  do wiadomości działania, jakie będą podejmowane przez Spółkę Rawskie 
Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o., która wystąpiła z wnioskiem o dofinansowanie Projektu pn. 
„Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Rawa Mazowiecka – Faza II” w 
ramach Programu Operacyjnego infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa II 
Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa 
w aglomeracjach, w ramach Konkursu nr POIiŚ.2.3/1/2015. 

Realizacja Projektu przyczyni się do poprawy stanu gospodarki wodno-ściekowej, pozwoli na 
zwiększenie liczby osób korzystających ze zbiorczego systemu kanalizacji, zmniejszy koszty 
oczyszczania ścieków w wyniku uruchomienia produkcji energii w kogeneracji, zmniejszy się 
awaryjność sieci, poprawi efektywność oczyszczania ścieków.  

Spółka Rawskie Wodociągi i Kanalizacja uzyskała informację o warunkowej, pozytywnej ocenie 
wniosku o dofinansowanie dla Projektu: ,,Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w 

aglomeracji Rawa Mazowiecka – Faza II’’. Instytucja oceniająca wezwała Spółkę do uzupełnienia 
Załącznika nr 17 do wniosku o dofinansowanie. Zgodnie z treścią pisma o wynikach oceny: 
,,Załącznik nr 17 – treść załączonej uchwały Zgromadzenia Wspólników nie spełnia wymogu 
określonego dla tego dokumentu w Załączniku nr 2 do Regulaminu – Lista i zakres wymaganych 
załączników do wniosku o dofinansowanie: w treści uchwały brak jest akceptacji dla założonych w 
Studium Wykonalności planów taryfowych, wraz z ewentualną wieloletnią prognozą dopłat do taryf – 
konieczne odpowiednie uzupełnienie.’’ 

Projekt obejmuje zadania inwestycyjne planowane do zrealizowania przez Spółkę do 2020r., 
zgodnie z Wieloletnim Planem Inwestycyjnym przyjętym Uchwałą Nr XIV/104/16 Rady 
Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 25 lutego 2016r m.in.:  

• Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul.: Dolna, Asnyka i 
Zapolskiej; 

• Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Reymonta; 
• Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Jeziorańskiego; 
• Renowacja kanalizacji sanitarnej ul. Zwolińskiego; 
• Moduł kogeneracyjny (Oczyszczalnia) 

Wniosek uzyskał wymaganą liczbę punktów i został zakwalifikowany do dofinansowania ze 
środków Funduszu Spójności. Koszt projektu 10.164.860,70 zł netto. Wartość 
dofinansowania 6.480.098,70 zł. 

W dyskusji głos zabierali: 

Radna Grażyna Dębska zabierając głos wyraziła swoje wątpliwości w sprawie podejmowanej 
uchwały. Zdaniem radnej Rada Miasta nie powinna podejmować takiej uchwały. Zgodnie z 
przedłożonym pismem Spółki Rawik  wyraźnie wynika, że  instytucja oceniająca wniosek wezwała 
Spółkę do uzupełnienia jednego z załączników do wniosku o dofinansowanie tj. uzupełnienia  treści 
uchwały Zgromadzenia Wspólników. Burmistrz Miasta jako Zgromadzenie Wspólników powinien 
podjąć tę decyzję. Właściwość rady Miasta w tej sprawie budzi wątpliwości. Uzasadnienie do 
uchwały  tez jest lakoniczne. 

Radny Leszek Jarosiński zabierając głos wyraził swoje odmienne zdanie. Nie podzielił zdania 
radnej Grażyny Dębskiej. Zdaniem radnego to Rada powinna wspierać Burmistrza w jego 
działaniach na rzecz Spółki Rawik w celu pozyskania środków finansowych. 
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Radny Sławomir Stefaniak zbierając głos wyraził swoje wątpliwości w sprawie podejmowanej 
uchwały. Zdaniem radnego Rada Miasta nie powinna podejmować takiej uchwały, to kompetencje 
Burmistrza Miasta jako przedstawiciela Zgromadzenia Wspólników. Z przedłożonego pisma 
Spółki Rawik wyraźnie wynika kto powinien podjąć tę decyzję. Zwołanie sesji jest bezpodstawne. 
Burmistrz Miasta powinien tylko poinformować Radę o takich działaniach i decyzji jaką podjął. 

Radny Piotr Irla zabierając głos stwierdził, że proponowana uchwała leży w kompetencji 
Burmistrza Miasta jako przedstawiciela Zgromadzenia Wspólników. Zdaniem radnego Rada Miasta 
nie powinna podejmować takiej uchwały. Zgodnie z przedłożonym pismem Spółki Rawik  wyraźnie 
wynika, że  instytucja oceniająca wniosek wezwała Spółkę do uzupełnienia jednego z załączników 
do wniosku o dofinansowanie tj. uzupełnienia  treści uchwały Zgromadzenia Wspólników. 
Burmistrz Miasta jako Zgromadzenie Wspólników powinien podjąć tę decyzję. Zwołanie dzisiejszej 
sesji to koszt około 3 tys. złotych. Niepotrzebne koszty.  Radny odniósł się również do wypowiedzi 
Wiceburmistrza w sprawie przedłożonego studium wykonalności i wypowiedzi na spotkaniu z 
mieszkańcami w Miejskim Domu Kultury. Wiceburmistrz krytykował poprzednie władze za 
prowadzone inwestycje uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej przez Spółkę Rawik, jako 
argument podawał cenę wody w studium  wykonalności oraz, że forma prowadzenia tej inwestycji 
też była nieprawidłowa. Te argumenty Wiceburmistrza zdaniem radnego  były kłamliwe i 
bezzasadne. Obecny Burmistrz idzie tą sama drogą, kontynuuje inwestycje w Spółce na tej samej 
zasadzie. 

Wiceburmistrz Marek Pastusiak odpowiadając przedmówcy wyjaśniał, że jego wypowiedź na 
spotkaniu z mieszkańcami dotyczyła kanalizacji deszczowej a nie kanalizacji wodno-ściekowej. 
Forma realizacji kanalizacji deszczowej przez Spółkę Rawik  była zła. Tę inwestycje powinno 
realizować Miasto, nie byli by wtedy mieszkańcy obciążeni podatkiem od wód opadowych. 
Pozostały zakres rzeczowy inwestycji był zasadny. Sprawą otwartą oraz kontrowersyjną był tak 
duży zakres prowadzonej inwestycji. 

Radny Stanisław Kabziński zabierając głos stwierdził, że poprzednia inwestycja gospodarki 
wodno-ściekowej w poprzedniej kadencji była prowadzona bardzo źle, nie były uwzględnione ul. 
Zamkowa Wola, Aleksandrówka oraz ulica Reymonta. W tych ulicach przy ulewnych deszczach 
posesje mieszkańców są  notorycznie zalewane. 

Radny Sławomir Stefaniak zabierając powtórnie głos apelował aby podjąć decyzję w sprawie 
proponowanej uchwały zgodnie z prawem. 

Przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Sienkiewicz wyjaśniał, że uchwała została przedłożona 
Radzie i musimy się w tej sprawie ustosunkować i podjąć decyzję. 

Radny Piotr Irla zabierając głos wyjaśniał, że przedłożona prognoza taryf opłat za wodę i ścieki nie 
jest zobowiązaniem finansowym i nie należy do kompetencji Rady Miasta. W tej sprawie decyzje 
podejmuje Burmistrz Miasta. 

Marcin Młynarczyk – radca prawny Urzędu Miasta  zabierając głos w pierwszej kolejności 
poprosił radnych o poprawę podstawy prawnej w przedłożonej uchwale, ponadto stwierdził, podając 
podstawy prawne art.18 ust. 1, art. 18 ust. 2 pkt 2 i pkt 9 lit. e w związku z art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, że w jego ocenie są podstawy do podjęcia uchwały 
przez Radę Miasta. Podstawy prawne są jak najbardziej zasadne. 
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Radny Sławomir Stefaniak zwrócił uwagę, że mamy do czynienia ze Spółką gdzie obowiązuje 
kodeks prawa handlowego, podana przez mecenasa podstawa prawna art.18 ust.1 ustawy o 
samorządzie gminnym jest zdaniem radnego błędna. 

Radna Grażyna Dębska zabierając głos stwierdziła, że przygotowana uchwała jest z błędami, 
mamy poprawiać nie wiedząc co, należy przedłożyć poprawną uchwałę nad którą mamy głosować. 

Radny Zbigniew Tuszyński wobec tej sytuacji zaproponował przerwę 15 minut na przygotowanie 
właściwej uchwały. 

Przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Sienkiewicz ogłosił 10 minut przerwy. 

Po przerwie radni otrzymali poprawny projekt uchwały. 
 
Przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Sienkiewicz  przedstawił treść projektu uchwały  

                  w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka do akceptacji  założonych w Studium  
wykonalności przedsięwzięcia pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji    
Rawa Mazowiecka – Faza II” planów taryfowych wraz z ewentualną prognozą dopłat do taryf. 
 

Uwag do treści uchwały nie było. 
 
Uchwała w głosowaniu została przyjęta jednogłośnie. Głosowało 15 radnych.  
 

Ad 4. Interpelacje, zapytania. 

 
Radny Stanisław Kabziński zabierając głos zwrócił się z prośba o wycięcie  drzew – akacji przy 
kaplicy w ulicy Reymonta. 
 

            W  tym punkcie Przewodniczący Rady Miasta  ogłosił zakończenie obrad XV Sesji  Rady Miasta 
            Rawa Mazowiecka VII kadencji. 
            Sesja trwała od godz. 1100  do   1240. 
             
            Sporządziła Alicja Lasota.                       

 

  
Przewodniczący Rady  

          Miasta Rawa Mazowiecka 
        Zbigniew Sienkiewicz 
 

 
 


