
PROTOKOŁ 

z obrad XLIII Sesji VIII  kadencji Rady Miasta 

Rawa Mazowiecka w dniu 28 września 2022 r. 

 

Sesja Rady Miasta  odbyła się w  sali konferencyjnej Urzędu Miasta  Rawa Mazowiecka. 

Uczestniczyło  15 radnych.  

1.   

Ponadto w sesji uczestniczyli: Burmistrz Miasta Piotr Irla, Z-ca Burmistrza Artur Piotrowski, 

Skarbnika Miasta. 

 

Obrady XLIII Sesji otworzyła Przewodnicząca Rady Miasta Grażyna Dębska. 

Powitała radnych przybyłych na Sesję. 

 

Na podstawie listy obecności  stwierdziła prawomocność obrad. Obecnych 15 radnych.  

 

Następnie przedstawiła wniosek Burmistrza Miasta o zwołanie Nadzwyczajnej Sesji Rady 

Miasta na dzień 28 września 2022 r. wraz z proponowanym porządkiem obrad. 

 

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.  

2. Przyjęcie  porządku obrad.  

3. Podjęcie uchwały sprawie  zmiany budżetu Miasta na 2022 rok. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie dopłat z budżetu Miasta Rawa Mazowiecka dla 

wybranych taryf grup odbiorców usług określonych w taryfie dla zaopatrzenia w 

wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie Miasta Rawa Mazowiecka.  

5. Zakończenie obrad. 

 

Uwag do proponowanego porządku obrad nie było. 

 

Ad 3. Podjęcie uchwały sprawie  zmiany budżetu Miasta na 2022 rok. 

 

Temat referowała Jolanta Witczak Skarbnika Miasta. 

Powiedział m.in. 

  

Przedłożony Radzie Miasta projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2022 rok dotyczy 

wprowadzenia do planu dochodów i planu wydatków w dziale 852 – Pomoc społeczna, 

środków z budżetu państwa z Funduszu COVID,  w wysokości 918 000 zł przeznaczonych na 

wypłatę dodatku węglowego, dla mieszkańców naszego miasta. Wprowadzenie zmian  

w budżecie pozwoli na niezwłoczną wypłatę tego świadczenia. 

 

Dyskusji nie było. 

 



                   Przewodnicząca Rady Miasta Grażyna Dębska   przedstawiła treść projektu uchwały w sprawie  

zmiany budżetu na 2022 rok  

 

Uwag do treści uchwały nie było. 

 

Uchwała w głosowaniu imiennym została przyjęta większością głosów. Głosowało 14 radnych, za 

– 15, przeciw – 0, wstrzymujących – 0. 

Wykaz imienny głosowania w załączeniu. 

 

Ad 4. Podjęcie uchwały w sprawie dopłat z budżetu Miasta Rawa Mazowiecka dla wybranych 

taryf grup odbiorców usług określonych w taryfie dla zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 

odprowadzenia ścieków na terenie Miasta Rawa Mazowiecka.  

 

Temat referował Sebastian Gromek Prezes Spółki Rawskie Wodociągi i Kanalizacja. 

Powiedział m.in. 

 

Na podstawie ustawy o samorządzie gminnym oraz  ustawy  o zbiorowym zaopatrzeniu w 

wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków Rada Miasta Rawa Mazowiecka może uchwalić 

dopłaty  do cen wody i ścieków z budżetu miasta Rawa Mazowiecka dla jednej,  wybranych  

lub wszystkich taryfowych grup odbiorców usług. Dopłatę gmina przekazuje 

przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu. 

W taryfie dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na 

terenie Miasta Rawa Mazowiecka zatwierdzonej decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu 

Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 22 lipca 2022 r. znak WA.RZT.70.87.2022/3 

wyszczególnionych  zostało 10  grup odbiorców usług dla taryfy zaopatrzenia w wodę i 9 

grup  odprowadzania ścieków. Taryfa zatwierdzona została na okres 3 lat, a dopłata ustalona 

zostaje na okres 1 roku. 

W procedowanej uchwale dopłatą obejmuje się grupy 1, 2, 3, 4 i 5  odbiorców usług 

zbiorowego zaopatrzenia w wodę i grupy 1, 2, 3, 4 i 5 zbiorowego odprowadzania ścieków w 

wysokości określonej w uchwale. 

Szacowane obciążenie budżetu Miasta Rawa Mazowiecka  z tytułu dopłat wyniesie ok. 

545.000,00 zł. 

 

 Radny Leszek Jarosiński zwrócił uwagę iż proponowane dopłaty na poziomie 10% są zbyt   

 niskie.  

 

 Innych uwag ani propozycji nie było. 

 

                   

Przewodnicząca Rady Miasta Grażyna Dębska   przedstawiła treść projektu uchwały w 

sprawie dopłat z budżetu Miasta Rawa Mazowiecka dla wybranych taryf grup odbiorców 



usług określonych w taryfie dla zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków 

na terenie Miasta Rawa Mazowiecka.  

 

 

Uwag do treści uchwały nie było. 

 

Uchwała w głosowaniu imiennym została przyjęta większością głosów. Głosowało 15 

radnych, za – 13, przeciw – 2, wstrzymujących – 0. 

Wykaz imienny głosowania w załączeniu. 

 

 

W tym punkcie Przewodnicząca Rady Miasta Grażyna Dębska ogłosiła zakończenie 

obrad XLIII Sesji Rady Miasta VIII kadencji. 

 

Sesja trwała od godz. 1500 do 1600. 

Sporządziła: Alicja Lasota. 

 

 

Przewodnicząca 

Rady Miasta Rawa Mazowiecka 

 

Grażyna Dębska 

 

 

 


