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Pan Michał Michalik
Wójt Gminy Rawa Mazowiecka

Za pośrednictwem
Pani Katarzyna Klimek

Przewodnicząca Rady Gminy Rawa Mazowiecka

INTERPELACJA

Szanowny Panie Wójcie,

\N związku z przekazaniem przez Rząd RP dofinansowania dla jednostek samorządu 
terytorialnego w kwocie blisko 13,7 mld zł, w tym dla Gminy Rawa Mazowiecka w kwocie 
2 888 418,57 zł. z przeznaczeniem m.in. na zakup źródeł energii, ciepła, inwestycje, które 
poprawią efektywność energetyczną oraz na wydatki bieżące proszę o udzielenie informacji 
na jakie cele zostaną wydatkowane otrzymane przez Gminę środki.

z poważaniem,
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Rawa Mazowiecka, dnia 21.10.2022 r.

WÓJT GMINY 
RAWA MAZOWIECKA

KROIS.0003.1.2022

Sz. P.
Kamila Bors
Małgorzata Czajka 
Sławomir Woszczyk

W odpowiedzi na interpelację z dnia 17.10.2022 r. (data wpływu: 18.10.2022 r.) informuję, iż 
przyznane Gminie Rawa Mazowiecka, na podstawie art. 70j ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. 
o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 1672 z późn. zm.) dochody 
w kwocie 2.888.418,57 zł stanowią udział gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób 
fizycznych, które uległy zmniejszeniu na skutek nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób 
fizycznych oraz niektórych innych ustaw - tzw. „Polski Ład 1.0” i „Polski Ład 2.0”.

Środki zostaną przeznaczone na wydatki bieżące Gminy Rawa Mazowiecka związane 
z realizacją zadań statutowych m.in. na zakup energii elektrycznej oraz gazu - z zastrzeżeniem art. 70k 
ustawy, zgodnie z którym w latach 2022-2027 Gmina jest obowiązana do przeznaczenia na zadania 
z zakresu poprawy efektywności energetycznej, rozwoju odnawialnych źródeł energii oraz ograniczenia 
kosztów zakupu ciepła lub energii ponoszonych przez odbiorców, wydatków w kwocie nie mniejszej 
niż równowartość 15% kwot otrzymanych w roku 2022 dodatkowych dochodów z tego tytułu.

WÓJT GMINY
Rawa Mazowiecka

Michał Michalik

Otrzymują:
1) Kamila Bors
2) Małgorzata Czajka
3) Sławomir Woszczyk
4) a/a
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