
                           

 
 

                              
 

Laudacja z okazji nadania Tytułu Honorowego 
 „Zasłużony dla Powiatu Myślenickiego” Powiatowi Bełchatowskiemu 

 
Szanowny Panie Przewodniczący Rady Powiatu w Bełchatowie, 
Szanowny Panie Starosto Powiatu Bełchatowskiego, 
Szanowni Goście, 
 
 

 Jedną z form uhonorowania przez Radę Powiatu Myślenickiego osób oraz instytucji za 
wybitne zasługi dla rozwoju Powiatu Myślenickiego i rozsławienia jego imienia jest przyznanie 
Tytułu Honorowego  „Zasłużony dla Powiatu Myślenickiego”.  
  

 Na sesji w dniu 28 listopada 2012 roku Rada Powiatu Myślenickiego – na wniosek  
Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Środowiska Rady Powiatu Myślenickiego oraz 
po uzyskaniu pozytywnej opinii Zarządu Powiatu Myślenickiego - nadała Tytuł Honorowy 
„Zasłużony dla Powiatu Myślenickiego” Powiatowi Bełchatowskiemu za działalność, która 
przyczyniła się do rozwoju Powiatu Myślenickiego. 

 Powiat Bełchatowski zlokalizowany jest w centrum Polski w województwie łódzkim. 
Powiat Myślenicki jest jednym z kilku regionów, z którym współpracuje Powiat Bełchatowski. 
23 sierpnia 2003 r. zostało podpisane porozumienie o współpracy Powiatu Bełchatowskiego          
z Powiatem Myślenickim. Współpraca ma na celu wymianę doświadczeń pomiędzy 
samorządami, w szczególności w zakresie ochrony środowiska, edukacji, bezpieczeństwa 
publicznego, kultury, sportu, turystyki, rozwoju przedsiębiorczości, rolnictwa, a ponadto 
promocję powiatów. W ramach współpracy delegacje z obydwu powiatów biorą udział                  
w przedsięwzięciach regionalnych oraz innych spotkaniach, m.in. w Dożynkach Powiatowych, 
w Turnieju Piłki Nożnej Drużyn Samorządowych o Puchar Starosty Myślenickiego,                        
w Międzynarodowych Spotkaniach Sportowych Regionów Partnerskich. 

  W ramach współpracy partnerskiej Powiat Myślenicki dwukrotnie otrzymał pomoc 
finansową (w łącznej wysokości 175 tys. zł) od zaprzyjaźnionego Powiatu Bełchatowskiego na 
usuwanie skutków powodzi. Okazana pomoc miała dla Powiatu Myślenickiego duże 
znaczenie, biorąc pod uwagę zniszczenia, jakie spowodowała powódź w roku 2009 i 2010 na 
terenie powiatu m.in. w infrastrukturze drogowej. Powiat Myślenicki otrzymał w 2009 roku 
wsparcie finansowe w wysokości 100 tys. zł od zaprzyjaźnionego Powiatu Bełchatowskiego                         
z przeznaczeniem na usuwanie skutków powodzi, która miała miejsce w dniach                    
23.06.-1.07.2009 r. Środki zostały przeznaczone na odnowienie drogi powiatowej Myślenice- 
Bysina – Sułkowice. Kolejne wsparcie finansowe w wysokości 75 tys. złotych od Powiatu 
Bełchatowskiego Powiat Myślenicki otrzymał w 2010 roku z przeznaczeniem na usuwanie 
skutków powodzi w ramach realizacji zadania: „Przebudowa przepustu  w ciągu drogi 
powiatowej K1974- ul. Zdrojowa w Myślenicach”. 

 W uznaniu wybitnych zasług Powiatu Bełchatowskiego dla naszego powiatu, w imieniu 
Rady Powiatu Myślenickiego pragniemy wręczyć Staroście Bełchatowskiemu oraz  
Przewodniczącemu Rady Powiatu w Bełchatowie akt nadania Tytułu i Medal Honorowy 
”Zasłużony dla Powiatu Myślenickiego”. Gratulując przyznania tego wyróżnienia, 
podkreślamy, iż wyróżnienie to jest wyrazem naszej wdzięczności dla Powiatu 
Bełchatowskiego i jego władz samorządowych - wyrazem szczególnego docenienia Powiatu 
Bełchatowskiego, jego uhonorowania oraz podziękowaniem za wsparcie w trudnych chwilach, 
owocną, partnerską współpracę i działalność, która przyczyniła się do rozwoju Powiatu 
Myślenickiego. 

Nadanie Tytułu Honorowego ”Zasłużony dla Powiatu Myślenickiego” jest wyrazem 
uhonorowania Powiatu Bełchatowskiego za działalność na rzecz rozwoju Powiatu 
Myślenickiego. 

 
 


