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Uroczysta Sesja Rady Powiatu Pruszkowskiego z okazji 20-lecia Samorz¹du Terytorialnego
Z okazji 20 rocznicy powstania Samorz¹du Terytorialnego w Polsce w dniu 26 maja 2010 zwo³ana zosta³a XXXVI Uroczysta Sesja Rady
Powiatu Pruszkowskiego.
nad 2 tys. rad gmin. Powsta- województwa. Dodatkowym
rady dotyczy³a inicjatywy usta- stolecia 1990- 2010. Uhono20 lat Samorz¹du
G³osowanie
nie samorz¹dów wyzwoli³o czynnikiem stymuluj¹cym
Sala konferencyjna nowe- nowienia medalu okoliczno- rowano nimi trójkê radnych,
Terytorialnego
wielk¹ aktywnoæ, przedsiê- rozwój efektywnego zarz¹dzaktórzy pracuj¹ w samorz¹go budynku Starostwa Powiatowego z trudem mieci³a
ponad dwustuosobowe grono zaproszonych goci: samorz¹dowców, radnych obecnej i czterech poprzednich
kadencji, wójtów, burmistrzów i przewodnicz¹cych
Rad Gmin Powiatu Pruszkowskiego,
prezydenta
Pruszkowa, kierownictwo
jednostek i instytucji samorz¹dowych, stra¿y powiatowych, pracowników Starostwa.
Jubileuszowa Sesja Rady
Powiatu Pruszkowskiego
mia³a niezwykle podnios³y i
uroczysty charakter. Po wprowadzeniu Sztandaru Powiatu Pruszkowskiego i odpiewaniu hymnu pañstwowego,
goci przywitali Przewodnicz¹cy Rady Tomasz Osiñski i
Starosta Pruszkowski El¿bieta Smoliñska. Radni jednog³onie podjêli uchwa³ê w
sprawie udzielenia pomocy
finansowej powiatowi po³o¿onemu na terenie Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na usuniêcie
skutków powodzi. rodki (w
wysokoci 200 tys. z³) pochodz¹ z oszczêdnoci bud¿etowych.

Medal
okolicznociowy

Najwa¿niejsza uchwa³a
przyjêta na tym posiedzeniu

ciowego Zas³u¿ony dla Powiatu Pruszkowskiego, który przyznawany bêdzie szczególne zas³ugi na rzecz spo³ecznoci lokalnej. Podjêcie
jej poprzedzi³o przyjêcie stanowiska Rady Powiatu
Pruszkowskiego w sprawie

uczczenia XX-lecia samorz¹du terytorialnego w Polsce. W
uzasadnieniu do uchwa³y zawarte s¹ s³owa podziêkowania w³adzom gmin i miast
Powiatu Pruszkowskiego
którzy swoim zaanga¿owaniem doprowadzili do tego, ¿e
dzi Ma³e Ojczyzny s¹ stabiln¹ podstaw¹ demokracji i
ciesz¹ siê ogromnym zaufaniem spo³ecznoci lokalnej.
Uroczyst¹ sesjê zakoñczy³o wrêczenie okolicznociowych tablic pami¹tkowych
Samorz¹dowiec dwudzie-

dach od momentu ich powstania. W powiecie pruszkowskim s¹ to: Hanna Kuran
 obecnie radna i cz³onek
Zarz¹du Powiatu Pruszkowskiego, Tadeusz Chruciak 
radny Micha³owic i Józef Mo-

czu³o  radny miasta Pruszkowa.
Wród osób wyró¿nionych
pami¹tkowymi tablicami znaleli siê równie¿ burmistrzowie, wójtowie, przewodnicz¹cy rad a tak¿e zas³u¿eni, wieloletni pracownicy Starostwa
Powiatu Pruszkowskiego: Alicja Szpigiel i Zygmunt Mêcina.
Jubileuszowa sesja by³a
znakomit¹ okazj¹ do dokonania oficjalnego, uroczystego
otwarcia nowego budynku
Starostwa Powiatowego

MUZEUM DULAG 121

W rodê, 15 czerwca
2010 roku zosta³o zawarte porozumienie pomiêdzy Janem O³dakowskim
dyrektorem Muzeum Powstania Warszawskiego a
El¿biet¹ Smoliñsk¹, starost¹ Powiatu Pruszkowskiego w sprawie utworzenia Muzeum Dulag
121, upamiêtniaj¹cym
masowe wysiedlenia ludnoci Warszawy po Powstaniu Warszawskim do
obozu przejciowego
mieszcz¹cego siê na terenie Pruszkowa oraz pomoc niesion¹ wysiedlo-

nym przez ludnoæ Pruszkowa i okolic.
Przewidywany termin

W maju bie¿¹cego roku
mija 20 lat od powstania samorz¹du terytorialnego. Samorz¹d terytorialny jako forma organizacyjna kierowania
i zarz¹dzania sprawami publicznymi reaktywowany zosta³ w 1990 roku. Podstaw¹
dzia³ania samorz¹du okrelonego jako wspólnota
mieszkañców by³y ustawy
Sejmu z marca 1990 r. o samorz¹dzie terytorialnym, ordynacja wyborcza do rad gmin.
Koniec monopolu pañstwa
Zadania i kompetencje samorz¹du okrelone zosta³y w
ustawach szczegó³owych w
maju tego samego roku i
okrela³y ich podzia³ pomiêdzy organami gminy a administracj¹ rz¹dow¹. Powo³any
samorz¹d rozpocz¹³ funkcjonowanie jako jednoszczeblowy organizm w oparciu o system podzia³u kraju na gminy,
które otrzyma³y osobowoæ
prawn¹ i w³adzê stanowi¹c¹
w postaci rad gmin oraz w³adzê wykonawcz¹: wójt, burmistrz i prezydent miasta.
Wyposa¿enie gmin we w³asny odrêbny maj¹tek doprowadzi³o do za³amania monopolu pañstwa na wiadczenie us³ug publicznych.

Bli¿ej obywatela

Pierwsze wybory odby³y siê
dok³adnie 20 lat temu, 27
maja 1990 roku. W ich wyniku wy³onionych zosta³o po-

biorczoæ i niezwyk³¹ energiê

nia i innowacyjnoci w reali-

obywateli. Zwi¹zani miejscem zamieszkania z terenem gminy zdecydowanie lepiej znali potrzeby i oczekiwania wspólnoty, któr¹ reprezentowali. Dawa³o to szansê
na lepsze wykorzystanie
rodków publicznych i bardziej racjonalne i efektywne
gospodarowanie finansami.

zacji zadañ publicznych by³o
umo¿liwienie powo³ywania
ponadlokalnych zwi¹zków
komunalnych i wspó³pracy
miêdzynarodowej na szczeblu regionów.
Najwiêkszym sukcesem
20 lat dzia³ania samorz¹du
terytorialnego s¹ zmiany jakie dokona³y siê w wiadomoci obywateli, mieszkañców poszczególnych wspólnot i regionów. Mimo wielu
problemów i niedoskona³oci w budowaniu struktur i
form dzia³alnoci nie ulega
w¹tpliwoci, ¿e jego dzia³anie
stworzy³o now¹ jakoæ w tworzeniu spo³eczeñstwa obywatelskiego i budowie demokracji na poziomie lokalnym.

Mo¿liwoci rozwoju

D¹¿enie do rozszerzania
kompetencji samorz¹du terytorialnego zaowocowa³o
uchwaleniem przez Sejm w
czerwcu 1998 roku ustaw o
samorz¹dzie powiatowym i
wojewódzkim. Pojawi³y siê
dwie nowe, niezale¿ne struktury organizacyjne samorz¹du terytorialnego: powiaty i

Przebudowa ul. Pruszkowskiej
w Raszynie

otwarcia Muzeum to 1
padziernik 2010 rok.
opr. JB

APEL do mieszkañców
Pruszkowa i okolic
El¿bieta Smoliñska - Starosta Powiatu Pruszkowskiego oraz Jan O³dakowski Dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego serdecznie zapraszaj¹ wszystkich
Mieszkañców Pruszkowa i okolic do udzia³u w Zbiórce Pami¹tek dla nowopowstaj¹cego Muzeum Dulagu 121. Zbiórka bêdzie odbywa³a siê
w dniach 18 czerwca do 1 padziernika 2010 roku.
Apelujemy do Pañstwa o sprawdzenie czy posiadaj¹ w domu zdjêcia, dokumenty
lub rzeczy zwi¹zane z obozem. Je¿eli tak, to prosimy abycie przyszli i przekazali
je do Muzeum. To obowi¹zek wobec naszej Ma³ej Ojczyzny. wiadectwa i wszelkie zwi¹zane z obozem pami¹tki uzupe³ni¹ zbiory Muzeum Dulagu 121.
Pogotowie Archiwalne znajduje siê w Starostwie Powiatowym, ul. Drzyma³y 30,
tel.: 22 738 14 00, czynne: od poniedzia³ku do piatku w godzinach 13.00-16.00.
Pami¹tki bêd¹ zbierane tak¿e w Muzeum Powstania Warszawskiego,
w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 79.
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