
PROTOKOL
z obrad XXVII Uroczystej Sesji Rady Miasta
z okazji 90. Rocznicy Odzyskania Niepodleglosci

z dnia 11 listopada 2008 r.

Uroczysta sesja samorzqd6w:
Powiatu Rawskiego, Miasta Rawa Mazowiecka, Gminy Rawa Mazowiecka, Gminy Biala
Rawska, Gminy Sadkowice, Gminy Cielqdz, i Gminy Regn6w z okazji 90 rocznicy
odzyskania niepodleglosci odbyla siy w sali widowiskowej Miejskiego Domu Kultury.
Uczestniczylo 15 radnych Rady Miasta Rawa Mazowiecka.
Ponadto w tej uroczystej sesji uczestniczyli: Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka, Z-ca
Burmistrza Miasta, Sekretarz Miasta.
Obrady prowadzila (po uzyskaniu pelnomocnictwa od pozostalych przewodniczqcych rad)
Przewodniczqca Rady Powiatu Rawskiego Teresa Pietrzalc

Rada Miasta jednoglosnie przyjyla przedstawiony jak nizej
porzqdek obrad obejmujqcy cZysc wsp61nq z radami gminnymi.
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Podjycie uchwaly przez Rady Powiatu Rawskiego nadajqcej tytul honorowy
"Zasluzony dla Ziemi Rawskiej".
3. Wystqpienie okolicznosciowe Starosty Rawskiego z okazji 10-tej rocznicy
reaktywowania samorzqdu powiatowego.
4. Przyjycie stanowiska przez zebrane na uroczystej sesji rady z okazji 90-tej
rocznicy odzyskania niepodleglosci oraz 10-tej rocznicy reaktywowania
samorzqdu powiatowego.
5. Zakonczenie obrad

Ad. 2 Kolejny punkt porzqdku obrad obejmowal podjycie uchwaly przez Rady Powiatu
Rawskiego nadajqcej tytul honorowy "Zasluzony dla Ziemi Rawskiej". 0 przedstawienie
uzasadnienia do przedmiotowego projektu uchwaly Przewodniczqca Rady poprosila Starosty
Rawskiego 16zefa Matysiaka. Na wstypie Starosta Rawski poinformowal, iz ta uroczysta sesja
zwolana dla podkreslenia rangi 90 rocznicy odzyskania niepodleglosci i 10 rocznicy
reaktywowania samorzqdu powiatowego jest doskonalq okazjq do uhonorowania przez Rady
Powiatu Rawskiego pierwszym historycznym tytulem "Zasluzony dla Ziemi Rawskiej".
Zarzqd Powiatu Rawskiego wystypujqC z wnioskiem 0 nadanie honorowego tytulu
"Zasluzony dla Ziemi Rawskiej" Biskupowi 16zefowi Zawitkowskiemu, pragnie uhonorowac
tego wybitnego duszpasterza i kaznodziejy, urodzonego na Ziemni Rawskiej i emocjonalnie i
uczuciowo z niq zwiqzanego - za caloksztalt swojej dzialalnosci.

Ksiqdz Biskup 16zef Zawitkowski w swoich publicznych wystqpieniach, jak i licznych
publikacjach z dumq podkresla fakt silnych wiyzi z rodzinnymi stronami. Zawsze czynnie
uczestniczy w najwazniejszych wydarzeniach dla spolecznosci Powiatu Rawskiego, sluzqc i
wspierajqc swojq mqdrosciq i dobrq radq. To czyni z Niego osoby w pelni zaslugujqcq na
przyznanie pierwszego, historycznego tytulu "Zasluzony dla Ziemi Rawskiej".

Projekt uchwaly uzyskal jednoglosnie pozytywna opinie Komisji Promocji Integracji
Europej skiej .

Do przedstawionego przez Starosty Rawskiego uzasadnienia uwag nie bylo r6wniez
do przedstawionej przez Przewodniczqcq Rady tresci projektu uchwaly uwag nie zgloszono.

Rada Powiatu Rawskiego glosami 15 Radnych obecnych w chwili glosowania na sali
podjyla jednoglosnie uchwaly XXIVIl37/2008 w sprawie nadania Ksiydzu Biskupowi



Jozefowi Zawitkowskiemu tytulu honorowego "Zasluzony dla Ziemi Rawskiej", ktora
stanowi zalqcznik ill 2 do niniejszego protokolu.
Ad. 3 Zgodnie z przyjytym porzqdkiem obrad przestqpiono do realizacji punktu obejmujqcego
wystqpienie okolicznosciowe Starosty Rawskiego z okazji 10-tej rocznicy reaktywowania
samorzqdu powiatowego.
Uplynylo dziesiyc lat odkqd na mapie samorzqdowej Polski pojawil siy, po dlugim okresie
przerwy, powiat rawski - tymi slowami Starosta Rawski - Jozef Matysiak rozpoczql swoje
wystqpienie.
W dniu 9 listopada 1998 r. odbyla siy pierwsza sesja Rady Powiatu Rawskiego z udzialem 25
nowo wybranych radnych. W poczqtkowym okresie dzialania Rada i Zarzqd Powiatu
koncentrowaly siy przede wszystkim na kwestiach odbudowy struktur powiatowych oraz
organizacji urzydu. Powiat rawski, mimo starail wladz samorzqdowych, nie wrocil do granic
sprzed 1975r. Jednak przywiqzanie do historycznego obszaru ziemi rawskiej funkcjonowalo
nadal w sposob naturalny, dlatego tez podejmowanych j,est szereg dzialail dla podtrzymania
poczucia wiyzi spolecznych jej mieszkancow.
Powiat rawski nawiqzal do wielowiekowej tradycji tej ziemi, do czasow ksiystwa
mazowieckiego i wojewodztwa rawskiego, tworzqc insygnia powiatowe- herb, flagy i
chorqgiew. Historyczny herb wojewodztwa rawskiego, czarny orzel ze zlota literq "R" na
piersiach, stal siy herb em nowego powiatu rawskiego. Symbol ziemi rawskiej, obok
sieradzkiej i lyczyckiej, widnieje na tarczy herbowej wojewodztwa lodzkiego.
Powiat od swego powstania podejmuje wyzwania zwiqzane z kompetencjami nalozonymi nail
przez prawodawcy. Realizujqc zadania zwiqzane z rozwojem szkol ponadgimnazjalnych,
utrzymaniem i modernizacjq drog powiatowych, rozwiqzywaniem problemu bezrobocia.
Samorzqdowi powiatowemu przekazano szereg zadail publicznych, nie zabezpieczajqc na ich
realizacje odpowiednich srodkow finansowych. Istniala pilna koniecznosc zajycia siy kwestiq
usuwania wieloletnich zaniedbail inwestycyjnych wystypujqcych m.in. w placowkach
oswiatowych i w sluzbie zdrowia , policji, strazy pozarnej, a takze drogach.
Wspolnym zalozeniem, Zarzqdu, jak i radnych, bylo unikanie konfliktow politycznych, a
takZe koncentrowanie siy na zagadnieniach zwiqzanych z potrzebami powiatu i jego
mieszkailcow. Nasze dzialania zmierzaly w kierunku majqcym na celu staly rozwoj i
stworzenie pomyslnych perspektyw na przyszlosc. Rozwojowi powiatu sprzyjala ciqglosc
wladzy i dobra wspolpraca. Jestesmy chyba jedynym powiatem w kraju, w ktorym od 10 lat
nie zmieniono glownych wladz. Trzeciq kadencje pelnie funkcjy starosty rawskiego i trzeciq
kadencjy wspolpracujy z moim zastypcq Marianem Krzyczkowskim.
Stworzylismy i przyjylismy do realizacji "Strategiy Rozwoju Powiatu Rawskiego na lata
2001-2006" oraz "Program Rozwoju Lokalnego- Strategiy Rozwoju Powiatu Rawskiego na
lata 2007-2013". Sq one podstawowymi dokumentami planistycznymi, niezbydnymi w
staraniu 0 srodki zewnytrzne na nasze inwestycje, wytyczajqcymi glowne kierunki dzialania.
Kazdy jubileusz sklania do refleksji, do spojrzenia na przebyta drogy, do oceny dokonail z
przeszlosci, ktore sluzq i dzis, i ktore bydy przydatne w przyszlosci. Spoglqdajqc przed siebie
widzy ogromne potrzeby i zwiqzane z nimi wielkie wyzwania dla samorzqdu powiatowego.
Dostrzegam koniecznosc modernizacji szlakow komunikacyjnych w powiecie, modernizacji
infrastruktury oswiatowej, rozwiqzania problemu rawskiego szpitala. Wiele do zrobienia jest
w dziedzinie kultury oraz opiece spolecznej.
Spoglqdajqc siy za siebie uwazam, ze mijajqce dziesiyciolecie istnienia powiatu nie bylo
czasem straconym. Z dumq mozna wymienic osiqgniycia, takie jak: udroznienie
komunikacyjne miasta Rawy Mazowieckiej i poprawa stanu drog w powiecie, stworzenie
warunkow dla rozwoju stref ekonomicznych, poprawa warunkow nauki naszej mlodziezy, a
takze utrzymanie placowek sluzby zdrowia.



Swoje wyst~pienie Starosta Rawski zakonczyl podziykowaniami skierowanymi do wladz
samorz~dow gminnych, radnych, pracownikow samorz~dowych, nauczycieli oraz wszystkich,
ktorzy przyczynili siy, w trakcie tych dziesiyciu lat, do realizacji zada11postawionych przed
samorz~dem powiatowym.

Ad. 4 Nastypny punkt porz~dku obrad obejmowal przyjycie stanowiska przez zebrane na
uroczystej sesji rady z okazji 90-tej rocznicy odzyskania niepodleglosci oraz 10-tej rocznicy
reaktywowania samorz~du powiatowego. Propozycjy tresci wspolnego stanowiska
przedstawila Przewodnicz~ca - Teresa Pietrzak.
Przedstawia siy ono nastypuj~co:

STANOWISKO - DEKLARACJA
Podjfita 11 listopada 2008 roku w czasie uroczystej sesji samorzqdo1V:
Powiatu Rawskiego, Miasta Rawa Mazowiecka, Gminy Rawa Mazowiecka, Gminy Biala
Rawska, Gminy Sadkowice, Gminy Cielqdz, i Gminy Regrzow z okazji 90 rocznicy odzyskania
niepodleglosci 10 rocznicy reaktywowania samorzqdu powiatowego. Poltora wieku walk,
krwawych nieraz i ojiarnych, znalazlo swoj triumf w dniu dzisiejszym. Dzisiaj mamy wielkie
swifito narodu, swifito radosci po dlugiej, cifizkiej nocy cierpien.

J Pilsudski
Przedstawiciele samorz~dow z terenu Powiatu Rawskiego, zebrani na uroczystej, wspolnej
sesji, zwolanej z okazji 90 rocznicy odzyskania przez nasz Narod niepodleglego i
suwerennego Panstwa, skladaj~ hold pamiyci wszystkich naszych Rodakow, ktorzy dla
wolnej Polski pracowali, walczyli i ginyli.
Odzyskanie przez Polsky niepodleglosci umozliwilo jednoczesnie rozwoj samorz~dnosci,
ktora w przeswiadczeniu naszym jest podstaw~ bytu niezaleznego panstwa oraz
spoleczenstwa obywatelskiego. Tylko w wolnym, samodzielnym panstwie mozliwe jest
funkcjonowanie samorz~du lokalnego. Za tak~ mozliwosc radni, wojtowie, burmistrzowie
oraz starosta rawski wyrazaj~ wdziycznosc wszystkim Polakom, ktorzy walczyli 0 woln~
ojczyzny, zarowno przez 123 lata zaborow, jak i rowniez w czasach braku suwerennosci w
latach pozniejszych.
Po 18 latach od momentu przywrocenia w Polsce samorz~du, utworzenia wladz terytorialnych
zdolnych do samodzielnego okrdlania celow rozwoju lokalnego, a takze prowadzenia
wlasnej polityki w tym zakresie mozemy przyznac, ze przyswiecaj~ca idea w pelni zostala
zrealizowana. Okres ten stal siy epok~ wzmozonego rozwoju lokalnego i budowy
spoleczenstwa obywatelskiego. Utworzony samorz~d powiatowy dal mozliwosc realizacji
kolejnych zadan publicznych. Po prawie 10-ciu latach mozemy z cal~ odpowiedzialnosci~
stwierdzic, iz w sposob istotny uzupelnil i wzmocnil pozycjy samorz~du lokalnego.
Swiadomi spoczywaj~cych na nas obowi~zkow, wynikaj~cych z historii, ale rowniez z
nielatwych wyzwan czasow wspolczesnych, pamiytaj~c 0 ofiarach walk 0 wolnosc i zdaj~c
sobie sprawy z biez~cych trudnosci, zobowi~zujemy siy do rzetelnej pracy na rzecz Polski
oraz lokalnej spolecznosci.
Do zaprezentowanej przez Przewodnicz~cq Teresy Pietrzak tresci projektu stanowiska uwag
nie zgloszono.
Zostalo ono przyjyte jednoglosnie przez wszystkie zebrane na uroczystej sesji rady.
Nastypnie mgr Ryszard Jachowicz przedstawil rys historyczny z okazji 90-tej rocznicy
odzyskania niepodleglosci. W swoim wyst~pieniu zwrocil szczeg6ln~ uwagy na sytuacjy
spoleczn~ mieszkancow Ziemi Rawskiej oraz organizacjy ruchu niepodleglosciowego
w pierwszych dniach po odzyskaniu niepodleglosci.
Na tym punkcie Przewodnicz~ca Rady Miasta oglosila zakonczenie obrad XXVII Sesji Rady
Miasta.
Sesja trwala od godz. 9.00 do 11:30


