
 
P R O T O K Ó Ł  NR  XL/2010 

z  nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Rawskiego 
odbytej w dniu 15 kwietnia 2010 roku w sali konferencyjnej 

 Starostwa Powiatowego  w Rawie Mazowieckiej wspólnie z Radami 
Gmin wchodzących w skład Powiatu Rawskiego. 

 
Przewodnicząca Rady Teresa Pietrzak o godz. 1430 otworzyła wspólną sesję 

i po powitaniu Radnych i zaproszonych gości  oświadczyła,  iŜ zgodnie z listą 
obecności, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego protokołu, aktualnie 
w posiedzeniu uczestniczy 16 Radnych, co wobec ustawowego składu Rady 
wynoszącego 17 osób stanowi quorum pozwalające na podejmowanie wiąŜących 
decyzji.  
 
 Do zaproponowanego porządku wspólnych obrad uwag nie zgłoszono. Innych 
propozycji zmian do dzisiejszego porządku obrad równieŜ nie było. Porządek 
został przyjęty jednogłośnie. 

Rada Powiatu Rawskiego przystąpiła do realizacji następującego porządku 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. 
 

 Kolejny punkt porządku obrad dotyczył przyjęcia stanowiska przez zebrane 
na nadzwyczajnej sesji rady  w związku  z  tragedią  lotniczą  jaka miała miejsce 
w dniu 10  kwietnia   2010 r.  pod Smoleńskiem. 
Propozycję powyŜszego stanowiska przedstawiła Przewodnicząca Rady Powiatu 
Rawskiego – Teresa Pietrzak. 
Treść projektu stanowiska przedstawia się następująco: 

Stanowisko 

Rady Powiatu Rawskiego, rad samorządów gmin: Miasta Rawa Mazowiecka, 
Gminy Rawa Mazowiecka, Gminy Biała Rawska, Gminy Sadkowice, Gminy 

Cielądz i Gminy Regnów przyjęte w dniu 15 kwietnia 2010 r. 
 

 W obliczu ogromnej tragedii jaka dotknęła Naród Polski w związku 
z katastrofą lotniczą pod Smoleńskiem w dniu 10.04.2010 r., w wyniku której 
śmierć poniósł Prezydent RP Pan Lech Kaczyński z małŜonką,  
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parlamentarzyści, dowódcy wojskowi, urzędnicy kancelarii Prezydenta, osoby 
towarzyszące, duchowieństwo, załoga samolotu Tu – 154, funkcjonariusze 
BOR-u oraz członkowie rodzin katyńskich - samorządowcy Powiatu 
Rawskiego zebrani na nadzwyczajnej, wspólnej sesji wyraŜają 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 słuŜbie Ojczyźnie, w obronie prawdy o polskiej historii,  w symboliczną 
70- tą rocznicę Zbrodni Katyńskiej. 
 WyraŜamy nadzieję, Ŝe ta niepowetowana strata dla Państwa i Narodu 
Polskiego, przez ofiarę Ŝycia złoŜoną przez wybitnych synów i córki Polskiej 
Ziemi będzie przesłaniem i zarazem zobowiązaniem do zjednoczenia 
i większego szacunku wobec siebie nawzajem.  
 
 Pod stanowiskiem podpisy w imieniu poszczególnych Rad złoŜą ich 
Przewodniczący. 
Do zaproponowanej przez Przewodniczącą treści stanowisko uwag nie zgłoszono. 
Treść stanowiska została przyjęta jednogłośnie. 
 Wobec wyczerpania przyjętego porządku obrad, Przewodnicząca Rady 
Powiatu Rawskiego o godz. 1450 dokonała zamknięcia dzisiejszej sesji. 
 
 
Przewodnicząca Rady Powiatu 
   (-) Teresa Pietrzak  


