
P R O T O K O Ł  NR  XXIV /2008 
z uroczystej sesji Rady Powiatu Rawskiego 

odbytej w dniu 11 listopada 2008 roku wspólnie z samorządami 
gminnymi z terenu Powiatu Rawskiego w sali widowiskowej 

 Miejskiego Domu Kultury w Rawie Mazowieckiej. 
 

Przewodnicząca Rady Teresa Pietrzak posiadająca upowaŜnienie 
przewodniczących rad gmin o godz. 1030 otworzyła uroczystą sesję i po powitaniu 
Radnych i zaproszonych gości poprosiła Przewodniczących poszczególnych Rad 
o stwierdzenia quorum. Następnie oświadczyła,  iŜ zgodnie z listą obecności, 
stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego protokołu, aktualnie w sesji uczestniczy 12 
Radnych Rady Powiatu Rawskiego, co wobec ustawowego składu Rady 
wynoszącego 17 osób stanowi quorum pozwalające na podejmowanie wiąŜących 
decyzji.  
Intencją odbycia wspólnej sesji, kontynuowała Przewodnicząca Teresa Pietrzak, jest 
uczczenie 90 rocznicy odzyskania niepodległości i 10 rocznicy reaktywowania 
samorządu powiatowego. 

Do przedstawionego porządku obejmującego wspólną część obrady zmian nie 
zgłoszono. 

Rada Powiatu Rawskiego jednogłośnie przyjęła przedstawiony jak niŜej 
porządek obrad obejmujący część wspólną z radami gminnymi. 

 
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 
2. Podjęcie uchwały  przez Radę Powiatu Rawskiego nadającej tytuł honorowy 
     „ZasłuŜony 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. 
 

Ad. 2 Kolejny punkt porządku obrad obejmował podjęcie uchwały przez Radę 
Powiatu Rawskiego nadającej tytuł honorowy „ZasłuŜony dla Ziemi Rawskiej”. 

O przedstawienie uzasadnienia do przedmiotowego projektu uchwały 
Przewodnicząca Rady poprosiła Starostę Rawskiego Józefa Matysiaka. 

Na wstępie Starosta Rawski poinformował, iŜ ta uroczysta sesja zwołana dla 
podkreślenia rangi 90 rocznicy odzyskania niepodległości i 10 rocznicy 
reaktywowania samorządu powiatowego jest doskonałą okazją do uhonorowania 
przez Radę Powiatu Rawskiego pierwszym historycznym tytułem „ZasłuŜony dla 
Ziemi Rawskiej”. 

Zarząd Powiatu Rawskiego występując z wnioskiem o nadanie  honorowego 
tytułu „ZasłuŜony dla Ziemi Rawskiej” Biskupowi Józefowi Zawitkowskiemu, 
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pragnie uhonorować tego wybitnego duszpasterza i kaznodzieję, urodzonego 
na Ziemni Rawskiej i 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 najwaŜniejszych wydarzeniach dla 
społeczności Powiatu Rawskiego, słuŜąc i wspierając swoją mądrością 
i  dobrą radą.  To czyni z Niego osobę w pełni zasługującą na przyznanie 
pierwszego, historycznego tytułu „ZasłuŜony dla Ziemi Rawskiej”. 

Projekt uchwały uzyskał jednogłośnie pozytywna opinie Komisji Promocji 
i Integracji Europejskiej. 

Do przedstawionego przez Starostę Rawskiego uzasadnienia uwag nie było 
RównieŜ do przedstawionej przez Przewodniczącą Rady treści projektu uchwały 
uwag nie zgłoszono. 
Rada Powiatu Rawskiego głosami 15 Radnych obecnych w chwili głosowania 
na sali podjęła jednogłośnie uchwałę  XXIV/137/2008 w  sprawie nadania Księdzu 
Biskupowi Józefowi Zawitkowskiemu tytułu honorowego „ZasłuŜony dla Ziemi 
Rawskiej”, która stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. 
 
Ad. 3  Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad przestąpiono do realizacji punktu 
obejmującego wystąpienie okolicznościowe Starosty Rawskiego z okazji 10-tej 
rocznicy  reaktywowania samorządu powiatowego. 
Upłynęło dziesięć lat odkąd na mapie samorządowej Polski pojawił się, po długim 
okresie przerwy, powiat rawski -  tymi słowami Starosta Rawski – Józef Matysiak 
rozpoczął swoje wystąpienie. 
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 
1975r. Jednak przywiązanie do historycznego obszaru ziemi rawskiej funkcjonowało 
nadal w sposób naturalny, dlatego teŜ 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 złota 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 
nałoŜonymi nań przez prawodawcę. Realizując zadania związane z rozwojem szkół 
ponadgimnazjalnych, utrzymaniem i modernizacją dróg powiatowych, 
rozwiązywaniem problemu bezrobocia. 
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Samorządowi powiatowemu przekazano szereg zadań publicznych, nie 
zabezpieczając na ich realizacje odpowiednich środków finansowych. Istniała pilna 
konieczność zajęcia się kwestią usuwania wieloletnich zaniedbań inwestycyjnych 
występujących m.in. w placówkach oświatowych i w słuŜbie zdrowia , policji, straŜy 
poŜarnej, a takŜe drogach. 
Wspólnym załoŜeniem, Zarządu, jak i radnych, było unikanie konfliktów 
politycznych, a takŜe koncentrowanie się na zagadnieniach związanych z potrzebami 
powiatu i jego mieszkańców. Nasze działania zmierzały w kierunku mającym na 
celu stały 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 
kadencje pełnie funkcję starosty rawskiego i trzecią kadencję współpracuję z moim 
zastępcą 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.  
KaŜdy jubileusz skłania do refleksji, do spojrzenia na przebyta drogę, do oceny 
dokonań z przeszłości, które słuŜą i dziś, i które będę 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 się za siebie uwaŜam, Ŝe mijające dziesięciolecie istnienia powiatu nie 
było czasem straconym. Z dumą moŜna wymienić osiągnięcia, takie jak: udroŜnienie 
komunikacyjne miasta Rawy Mazowieckiej i poprawa stanu dróg w powiecie, 
stworzenie warunków dla rozwoju stref ekonomicznych, poprawa warunków nauki 
naszej młodzieŜy, a takŜe utrzymanie placówek słuŜby zdrowia. 
Swoje wystąpienie Starosta Rawski zakończył podziękowaniami skierowanymi 
do władz samorządów gminnych, radnych, pracowników samorządowych, 
nauczycieli  oraz wszystkich, którzy przyczynili się, w trakcie tych dziesięciu lat, 
do realizacji zadań postawionych przed samorządem powiatowym. 
 
Ad. 4 Następny punkt porządku obrad obejmował  przyjęcie stanowiska przez 
zebrane na uroczystej sesji rady z okazji 90-tej rocznicy odzyskania niepodległości 
oraz 10-tej rocznicy reaktywowania samorządu powiatowego. 
Propozycję treści wspólnego stanowiska przedstawiła Przewodnicząca - Teresa 
Pietrzak.  
Przedstawia się ono następująco: 
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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, cięŜkiej 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 umoŜliwiło jednocześnie rozwój 
samorządności, która w przeświadczeniu naszym jest podstawą bytu niezaleŜnego 
państwa oraz społeczeństwa obywatelskiego. Tylko  w wolnym, samodzielnym 
państwie moŜliwe jest funkcjonowanie samorządu lokalnego. Za taką moŜliwość 
radni, wójtowie, burmistrzowie oraz starosta rawski wyraŜają wdzięczność 
wszystkim Polakom, którzy walczyli o wolną ojczyznę, zarówno przez 123 lata 
zaborów, jak i równieŜ w czasach braku suwerenności w latach późniejszych. 
Po 18 latach od momentu przywrócenia w Polsce samorządu, utworzenia władz 
terytorialnych zdolnych do samodzielnego określania celów rozwoju lokalnego, 
a takŜe prowadzenia własnej polityki w tym zakresie moŜemy przyznać, 
Ŝe przyświecająca idea w pełni została zrealizowana.  Okres ten stał się epoką 
wzmoŜonego rozwoju lokalnego i budowy społeczeństwa obywatelskiego.  
Utworzony samorząd powiatowy dał moŜliwość realizacji kolejnych zadań 
publicznych. Po prawie 10-ciu latach moŜemy z całą odpowiedzialnością stwierdzić, 
iŜ w sposób istotny uzupełnił i wzmocnił pozycję samorządu lokalnego.  

Świadomi spoczywających na nas obowiązków, wynikających  
z historii, ale równieŜ z niełatwych wyzwań czasów współczesnych, pamiętając 
o ofiarach walk o wolność i zdając sobie sprawę z bieŜących trudności, 
zobowiązujemy się do rzetelnej pracy na rzecz Polski oraz lokalnej społeczności. 

 
Do zaprezentowanej przez Przewodniczącą Teresę Pietrzak treści projektu 

stanowiska uwag nie zgłoszono. 
Zostało ono przyjęte jednogłośnie przez wszystkie zebrane na uroczystej sesji 

rady. 
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Następnie mgr Ryszard  Jachowicz przedstawił rys historyczny z okazji 90-tej 
rocznicy odzyskania niepodległości.  
W swoim wystąpieniu zwrócił szczególną uwagę na sytuację społeczną 
mieszkańców Ziemi Rawskiej oraz organizację ruchu niepodległościowego 
w pierwszych dniach po odzyskaniu niepodległości.   

Po wysłuchaniu referatu Przewodnicząca Teresa Pietrzak ogłosiła 
kilkunastominutową przerwę, a Radnych Rady Powiatu poprosiła o zebranie się 
w salce konferencyjnej celem kontynuacji dzisiejszej sesji.   

 
Druga część dzisiejszych obrad obejmowała przyjęcie dwóch uchwał. 

Z wnioskiem  o wprowadzenie do porządku obrad następujących uchwał: 
- w sprawie wprowadzenia zmian w „Planie Rozwoju Lokalnego Powiatu 
Rawskiego – Strategia Rozwoju na lata 2007 – 2013”, 
- w sprawie zmian w budŜecie roku bieŜącego,  
wystąpił Zarząd Powiatu. 

Uzasadniając potrzebę pilnego rozpatrzenia proponowanych przez Zarząd 
Powiatu projektów uchwał Starosta Rawski oświadczył, iŜ uchwałą Rady Ministrów 
233/2008 z 28 października 2008 r. ogłoszony został "Narodowy Program 
Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011" polegający na realizacji zadań 
inwestycyjnych na drogach gminnych i powiatowych. 
Program dotyczy: 

• przebudowy i remontów dróg;  
• budowy dróg;  
• działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego dróg istniejących. 

Wysokość wsparcia dla projektu: do 50%. 
Ostateczne terminy składania wniosków: 

• 21 listopada 2008 r.; 
• 30 września 2009 r.; 
• 30 września 2010 r.. 

Zarząd Powiatu Rawskiego rozwaŜa złoŜenie wniosków na dofinansowanie 
z tego Programu zadań obejmujących przebudowę fragmentów dróg: Biała Rawska - 
gr. woj. (Nowe Miasto), Biała Rawska - Babsk, Pukanin - Sadkowice - Mogielnica. 
Załącznikiem wymaganym do wniosku o dofinansowanie jest uchwała organu 
stanowiącego gwarantująca zabezpieczenie środków własnych wnioskodawcy, 
np. wieloletni plan inwestycyjny. 
Aby móc złoŜyć kompletny wniosek o dofinansowanie naleŜy wprowadzić zmiany, 
w punkcie 4.3.2. „Zbiorcze zestawienie zadań inwestycyjnych – drogi powiatowe” 
w Planie Rozwoju Lokalnego Powiatu Rawskiego - Strategia Rozwoju na lata 2007-
2013 (wiersz 2, 3 i 4), polegające  na przesunięciu kwot dotyczących tych zadań na 
rok 2009. Wniosek musi zostać złoŜony do dnia 21 listopada br., stąd potrzeba 
rozpatrzenia przedłoŜonego projektu uchwały w takim trybie. 
Przedstawione przez Starostę Rawskiego uzasadnienie przyjęte zostało z pełnym 
zrozumieniem. 
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Do przedstawionej przez Przewodniczącą Rady treści projektu uchwały uwag 
nie zgłoszono. 
Rada Powiatu Rawskiego głosami 15 Radnych obecnych w chwili głosowania 
na sali podjęła jednogłośnie uchwałę  XXIV/138/2008 w  sprawie wprowadzenia 
zmian w „Planie Rozwoju Lokalnego Powiatu Rawskiego – Strategia Rozwoju na 
lata 2007 – 2013”, która stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu. 
 
 Kolejny projekt uchwały obejmował zmiany w budŜecie roku bieŜącego 
będące konsekwencją przyjętej wyŜej uchwały. 
O przedstawienie proponowanych zmian Przewodnicząca Rady poprosiła Panią 
Marzeną Pakułę – Skarbnik Powiatu. 

Mówczyni poinformowała, iŜ  zmiany w planie wydatków budŜetowych obejmują: 
 - dział  600 transport i łączność, rozdział 60014 drogi publiczne powiatowe, 
zmniejsza się wydatki bieŜące o kwotę 245 930 zł, zwiększa się planowane wydatki 
inwestycyjne o kwotę 245 930 zł. 
Do zadań inwestycyjnych 2008 roku oraz do wieloletniego programu 
inwestycyjnego wprowadza się następujące zadania: 
- przebudowa drogi powiatowej Pukinin – Sadkowice – Mogielnica, 
- przebudowa drogi powiatowej Biała Rawska – Nowe Miasto, do granic 
województwa, 
- przebudowa drogi powiatowej Biała Rawska – Babsk. 
WyŜej wymienione zadania inwestycyjne realizowane będą w ramach “Narodowego 
Programu Przebudowy Dróg Lokalnych w latach 2008-2011”. 
Do wystąpienia Pani Skarbnik uwag nie zgłoszono. 
Rada Powiatu Rawskiego głosami 15 Radnych obecnych w chwili głosowania 
na sali podjęła jednogłośnie uchwałę  XXIV/139/2008 w  sprawie zmian w budŜecie 
roku bieŜącego, która stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. 
 

Po wyczerpaniu przyjętego porządku obrad, Pani Teresa Pietrzak - 
Przewodnicząca Rady Powiatu Rawskiego o godzinie 1150   dokonała zamknięcia 
obrad  XXIV  sesji Rady Powiatu Rawskiego. 
 
W załączeniu: 
- wszystkie załączniki wymienione w treści protokołu. 
  Sporządził; Sylwester Krawczyk.  

 
 
 
Przewodnicząca Rady Powiatu  
   (-) Teresa Pietrzak  
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