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Protokół Nr XXXI 

z uroczystej wspólnej sesji Rady Gminy Cielądz, Rady Powiatu Rawskiego oraz Rad 
Gmin i Rad Miast z terenu Powiatu Rawskiego w dniu 15 kwietnia 2010 roku o godzinie 
1430 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej, pl. Wolności 1.  
 
Na ogólną liczbę 15 radnych Rady Gminy Cielądz w obradach brało udział 13 radnych.  

Liczba ta jest wystarczająca do podejmowania prawomocnych decyzji. 

 

Radni nieobecni: 

1. Adam Cieślak. 

2. Mirosław Michalak. 

 

Lista obecności radnych stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

 

Porządek obrad: 

 

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie stanowiska przez zebrane na nadzwyczajnej sesji rady w związku z tragedią 

lotniczą jaka miała miejsce w dniu 10 kwietnia 2010 r. pod Smoleńskiem. 

3. Zamknięcie obrad. 

 

Punkt 1. 

Otwarcia wspólnej sesji Rad z terenu Powiatu Rawskiego na mocy udzielonego 

pełnomocnictwa przez Przewodniczących Rad dokonała Przewodnicząca Rady Powiatu 

Rawskiego Teresa Pietrzak. 

 

Poprosiła Przewodniczących poszczególnych Rad o stwierdzenie quorum. 

Przewodniczący Rad stwierdzili quorum. 

 

Punkt 2. 

Przewodnicząca Rady Powiatu Rawskiego Teresa Pietrzak przypomniała wydarzenia związane 

z tragedią lotniczą, jaka miała miejsce w dniu 10 kwietnia 2010 roku pod Smoleńskiem, w 

wyniku której poniósł śmierć Prezydent RP Lech Kaczyński z małżonką, oraz 

parlamentarzyści, dowódcy wojsk, urzędnicy kancelarii Prezydenta, osoby towarzyszące, 

duchowieństwo, załoga samolotu TU-154 (96 osób).  
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Następnie Przewodnicząca Rady Powiatu Rawskiego Teresa Pietrzak odczytała stanowisko 

Rady Powiatu Rawskiego oraz rad: Miasta Rawa Mazowiecka, Gminy Rawa Mazowiecka, 

Miasta i Gminy Biała Rawska, Gminy Sadkowice, Gminy Cielądz i Gminy Regnów o treści:  

 

„W obliczu ogromnej tragedii jaka dotknęła Naród Polski w związku z katastrofą lotniczą pod 

Smoleńskiem w dniu 10 kwietnia 2010 roku, w wyniku której śmierć poniósł Prezydent RP 

Lech Kaczyński z małżonką, parlamentarzyści, dowódcy wojskowi, urzędnicy kancelarii 

Prezydenta, osoby towarzyszące, duchowieństwo, załoga samolotu TU-154 oraz członkowie 

rodzin katyńskich – samorządowcy Powiatu Rawskiego zebrani na nadzwyczajnej, wspólnej 

sesji wyrażają ogromny ból z powodu tej tragedii. Jednocząc się wobec tego tragicznego 

zrządzenia losu, składamy rodzinie i przyjaciołom tragicznie zmarłych oraz wszystkim 

Polakom, wyrazy współczucia i jedności, łącząc się z nimi we wspólnej modlitwie.  

Odszedł kwiat polskiej inteligencji, składając swoją wysoką ofiarę w służbie Ojczyźnie, w 

obronie prawdy o polskiej historii, w symboliczną 70-tą rocznicę Zbrodni Katyńskiej. 

Wyrażamy nadzieję, że ta niepowetowana strata dla Państwa i Narodu Polskiego, przez ofiarę 

życia złożoną przez wybitnych synów i córki Polskiej Ziemi będzie przesłaniem i zarazem 

zobowiązaniem do zjednoczenia i większego szacunku wobec siebie nawzajem”. 

Na końcu Podpisy Przewodniczących Rad z terenu Powiatu Rawskiego. 

 

Przewodnicząca Rady Powiatu Rawskiego Teresa Pietrzak przeprowadziła głosowanie w 

sprawie przyjęcia w/w stanowiska.  

 

Radni Rad z terenu Powiatu Rawskiego jednogłośnie przyjęli w/w stanowisko.  

 

Punkt 3. 

Przewodnicząca Rady Powiatu Rawskiego Teresa Pietrzak zamknęła obrady wspólnej sesji 

Rad Powiatu Rawskiego.  

 

Uczestnicy uroczystości udali się pod tablicę upamiętniającą ofiary katastrofy składając 

wieniec i zapalając symboliczne znicze a następnie na Mszę Św. w Kościele NPNMP w Rawie 

Mazowieckiej. 

 

Protokołowała:     Przewodniczący Rady Gminy 
/-/ mgr Olga Kmita     /-/mgr Kazimierz Herbsztajn 


