Protokół
z uroczystej wspólnej sesji Rady Gminy Cielądz , Rady Powiatu Rawskiego
oraz Rad Gmin i Rad Miast z terenu Powiatu Rawskiego w dniu 11
listopada 2008 roku o godzinie 1030 w Miejskim Domu Kultury w Rawie
Mazowieckiej.
Na ogólną liczbę 15 radnych Rady Gminy Cielądz w obradach brało udział 13
radnych.
Radni nieobecni:
Lech Owczarek
Lucjan Stolarek
Liczba ta jest wystarczająca do podejmowania prawomocnych decyzji.
Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokółu.

Pkt. 1
Otwarcia wspólnej sesji Rad z terenu Powiatu Rawskiego, na mocy udzielonego
pełnomocnictwa przez Przewodniczących Rad, dokonała Przewodnicząca Rady
Powiatu Rawskiego Teresa Pietrzak. Zaznaczyła, iż intencją odbycia wspólnej sesji
jest uczczenie 90 rocznicy odzyskania niepodległości i 10 rocznicy reaktywowania
samorządu powiatowego.
Następnie poprosiła Przewodniczących poszczególnych Rad o stwierdzenie quorum.
Przewodniczący Rad stwierdzili quorum.
Przewodnicząca Rady Powiatu Rawskiego przedstawiła proponowany porządek obrad,
obejmujący część wspólną z radami gminnymi:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Podjęcie uchwały przez Radę Powiatu Rawskiego nadającej tytuł honorowy
„Zasłużony dla Ziemi Rawskiej”.
3. Wystąpienie okolicznościowe Starosty Rawskiego z okazji 10-tej rocznicy
reaktywowania samorządu powiatowego.
4. Przyjęcie stanowiska przez zebrane na uroczystej sesji rady z okazji 90-tej
rocznicy odzyskania niepodległości oraz 10-tej rocznicy reaktywowania
samorządu powiatowego.
5. Zamknięcie obrad.
Do przedstawionego porządku obrad uwag nie zgłoszono, porządek obrad został
przyjęty jednogłośnie.

Pkt. 2
Rada Powiatu Rawskiego podjęła uchwałę nadającą tytuł honorowy „Zasłużony dla
Ziemi Rawskiej”.
Starosta Rawski przedstawił uzasadnienie podjęcia uchwały. Zarząd Powiatu
Rawskiego występując z wnioskiem o nadanie honorowego tytułu „Zasłużony dla
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Ziemi Rawskiej” Biskupowi Józefowi Zawitkowskiemu, chce uhonorować wybitnego
duszpasterza i kaznodzieję, urodzonego na Ziemi Rawskiej, emocjonalnie i uczuciowo
z nią związanego – za całokształt swojej działalności. Ksiądz Biskup Józef
Zawitkowski w swoich publicznych wystąpieniach jak i licznych publikacjach z dumą
podkreśla fakt silnych więzi z rodzinnymi stronami. Zawsze czynnie uczestniczy w
najważniejszych wydarzeniach dla społeczności Powiatu Rawskiego, służąc i
wspierając swoją mądrością i dobrą radą. To czyni z Niego osobę w pełni zasługującą
na przyznanie pierwszego, historycznego tytułu „Zasłużony dla Ziemi Rawskiej”.
Pkt. 3
Wystąpienie okolicznościowe Starosty Rawskiego z okazji 10-tej rocznicy
reaktywowania samorządu powiatowego.
Upłynęło 10 lat odkąd na mapie samorządowej Polski pojawił się, po długim okresie
przerwy, powiat rawski. W dniu 9 listopada 1998 r odbyła się pierwsza sesja Rady
Powiatu Rawskiego z udziałem 25 nowo wybranych radnych. W początkowym okresie
działania Rada i Zarząd Powiatu koncentrowały się przede wszystkim na kwestiach
odbudowy struktur powiatowych oraz organizacji urzędu. Powiat rawski, mimo starań
władz samorządowych, nie wrócił do granic sprzed 1975 r. Jednak przywiązanie do
historycznego obszaru ziemi rawskiej funkcjonowało nadal w sposób naturalny,
dlatego też podejmowanych jest szereg działań dla podtrzymania poczucia więzi
społecznych jej mieszkańców. Powiat Rawski nawiązał do wielowiekowej tradycji tej
ziemi, do czasów księstwa mazowieckiego i województwa rawskiego, tworząc
insygnia powiatowe – herb, flagę i chorągiew. Historyczny herb województwa
rawskiego, czarny orzeł ze złotą literą „R” na piersiach, stał się herbem nowego
powiatu rawskiego. Symbol ziemi rawskiej, obok sieradzkiej i łęczyckiej, widnieje na
tarczy herbowej województwa łódzkiego. Powiat od swego powstania podejmuje
wyzwania związane z kompetencjami nałożonych nań przez prawodawcę. Realizując
zadania związane z rozwojem szkół ponadgimnazjalnych, utrzymaniem i
modernizacją dróg powiatowych, rozwiązywaniem problemów bezrobocia.
Samorządowi powiatowemu przekazano szereg zadań publicznych, nie
zabezpieczając na ich realizację odpowiednich środków finansowych. Istniała pilna
konieczność zajęcia się kwestią usuwania wieloletnich zaniedbań inwestycyjnych
występujących m.in. w placówkach oświatowych i w służbie zdrowia, policji, straży
pożarnej, a także drogach. Wspólnym założeniem Zarządu jak i radnych było
unikanie konfliktów politycznych, a także koncentrowanie się na zagadnieniach
związanych z potrzebami powiatu i jego mieszkańców. Nasze działania zmierzały w
kierunku mającym na celu rozwój i stworzenie pomyślnych perspektyw na przyszłość.
Rozwojowi powiatu sprzyjała ciągłość władzy i dobra współpraca. Jesteśmy chyba
jedynym powiatem w kraju, w którym od 10 lat nie zmieniono głównych władz.
Trzecią kadencję pełnię funkcję starosty rawskiego i trzecią kadencję współpracuję z
moim zastępcą p. Marianem Krzyczkowskim. Stworzyliśmy i przyjęliśmy do realizacji
„Strategię Rozwoju Powiatu Rawskiego na lata 2001-2006” oraz „Program Rozwoju
Lokalnego – Strategię Rozwoju Powiatu Rawskiego na lata 2007-2013”. Są one
podstawowymi dokumentami planistycznymi, niezbędnymi w staraniu o środki
zewnętrzne na nasze inwestycje, wytyczającymi główne kierunki działania. Każdy
jubileusz skłania do refleksji, do spojrzenia na przebytą drogę, do oceny dokonań z
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przeszłości, które służą i dziś, i które będą przydatne w przyszłości. Spoglądając
przed siebie widzę ogromne potrzeby i związane z nimi wielkie wyzwania dla
samorządu powiatowego. Dostrzegam konieczność modernizacji szlaków
komunikacyjnych w powiecie, modernizacji infrastruktury oświatowej, rozwiązania
problemu rawskiego szpitala. Wiele do zrobienia jest w dziedzinie kultury oraz opiece
społecznej. Spoglądając za siebie uważam, że mijające dziesięciolecie istnienia
powiatu nie było czasem straconym. Z dumą można wymienić osiągnięcia takie jak:
udrożnienie komunikacyjne miasta Rawy Mazowieckiej i poprawa stanu dróg w
powiecie, stworzenie warunków dla rozwoju stref ekonomicznych, poprawa
warunków nauki naszej młodzieży, a także utrzymanie placówek służby zdrowia.
Swoje wystąpienie Starosta Rawski zakończył podziękowaniami skierowanymi do
władz samorządów gminnych, radnych, pracowników samorządowych, nauczycieli
oraz wszystkich, którzy przyczynili się, w trakcie tych 10 lat, do realizacji zadań
postawionych przed samorządem powiatowym.

Pkt. 4
Przewodnicząca Rady Powiatu Rawskiego Teresa Pietrzak przedstawiła propozycję
treści wspólnego stanowiska, które ma zostać przyjęte przez zebrane na uroczystej
sesji rady z okazji 90-tej rocznicy odzyskania niepodległości oraz 10-tej rocznicy
reaktywowania samorządu powiatowego.
Przedstawia się ono następująco:
STANOWISKO – DEKLARACJA
podjęta 11 listopada 2008 roku w czasie uroczystej sesji samorządów:
Powiatu Rawskiego, Miasta Rawa Mazowiecka, Gminy Rawa Mazowiecka,
Gminy Biała Rawska, Gminy Sadkowice, Gminy Cielądz i Gminy Regnów
z okazji 90 rocznicy odzyskania niepodległości
i 10 rocznicy reaktywowania samorządu powiatowego.
Półtora wieku walk, krwawych nieraz i ofiarnych, znalazło swój triumf w dniu dzisiejszym.
Dzisiaj mamy wielkie święto narodu, święto radości po długiej, ciężkiej nocy cierpień.
J. Piłsudski
Przedstawiciele samorządów z terenu Powiatu Rawskiego, zebrani na
uroczystej, wspólnej sesji, zwołanej z okazji 90 rocznicy odzyskania przez nasz Naród
niepodległego i suwerennego Państwa, składają hołd pamięci wszystkich naszych
Rodaków, którzy dla wolnej Polski pracowali, walczyli i ginęli.
Odzyskanie przez Polskę niepodległości umożliwiło jednocześnie rozwój
samorządności, która w przeświadczeniu naszym jest podstawą bytu niezależnego
państwa oraz społeczeństwa obywatelskiego. Tylko w wolnym, samodzielnym
państwie możliwe jest funkcjonowanie samorządu lokalnego. Za taką możliwość
radni, wójtowie, burmistrzowie oraz starosta rawski wyrażają wdzięczność wszystkim
Polakom, którzy walczyli o wolną ojczyznę, zarówno przez 123 lata zaborów, jak i
również w czasach braku suwerenności w latach późniejszych.
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Po 18 latach od momentu przywrócenia w Polsce samorządu, utworzenia władz
terytorialnych zdolnych do samodzielnego określania celów rozwoju lokalnego, a
także prowadzenia własnej polityki w tym zakresie możemy przyznać, że
przyświecająca idea w pełni została zrealizowana. Okres ten stał się epoką
wzmożonego rozwoju lokalnego i budowy społeczeństwa obywatelskiego.
Utworzony samorząd powiatowy dał możliwość realizacji kolejnych zadań
publicznych. Po prawie 10-ciu latach możemy z całą odpowiedzialnością stwierdzić, iż
w sposób istotny uzupełnił i wzmocnił pozycję samorządu lokalnego.
Świadomi spoczywających na nas obowiązków, wynikających z historii, ale
również z niełatwych wyzwań czasów współczesnych, pamiętając o ofiarach walk o
wolność i zdając sobie sprawę z bieżących trudności, zobowiązujemy się do rzetelnej
pracy na rzecz Polski oraz lokalnej społeczności.
Do zaprezentowanej treści projektu stanowiska, poszczególne rady nie zgłosiły uwag.
Zostało ono przyjęte jednogłośnie przez wszystkie zebrane na uroczystej sesji rady.
Po przyjęciu stanowiska Przewodnicząca Rady Powiatu Rawskiego Teresa Pietrzak
zamknęła obrady wspólnej uroczystej sesji rad z terenu Powiatu Rawskiego.

Protokołowała:
Olga Kmita
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